
رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

االسماعيلية شمال الفاروق عمر ع بنيناالدارة المدرسة
٧٧.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٨١٥ابراهيم السيد البدوى دمحم١ ٥٨

٧٨٣٥٥٥.٥٣٩٢٦٢.٥١٥٣٨١٥ابراهيم سيد ابراهيم شلقامى٢ ٥٥

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٥١٦٣٧١٦.٥ابراهيم طارق عبدالباسط دمحم٣ ٥٦

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٨.٥٣٨١٦.٥ابراهيم دمحم السيد حسن حجازى٤ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٨١٧ابو بكر عبدالمقصود الصباحى ابراهيم٥ ٥٩

٧٦٣٧٥٧.٥٤٠٢٦٧.٥١٨٣٩١٦.٥ابوالمجد ياسر ابو المجد عبدالرحيم٦ ٥٧

٧٣.٥٣١٥٥.٥٤٠٢٤٦١٥٣٦١٦احمد ابراهيم رشاد ابوزيد٧ ٤٦

٧٨٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢١٦.٥٣٨١٧.٥احمد اسماعيل إبراهيم على٨ ٥٨

٧٧٣٦.٥٥٨٣٩٢٦٩.٥١٥٣٩١٨احمد اشرف دمحم محمود السيد٩ ٥٩

٧٨٣٨٥٩٤٠٢٧٣١٦.٥٣٨١٨احمد اشرف يوسف عبدالرحمن دمحم عليوة١٠ ٥٨

٧٣.٥٣٤.٥٥٤٣٧.٥٢٥٦.٥١٥٣٧.٥١٦احمد اكرم سعد حسن بيرم١١ ٥٧

٧٢٣٣.٥٥٣٣٧٢٤٤.٥١٥٣٤١٥.٥احمد السيد احمد عبدالعال سالم١٢ ٤٩

٧٩٣٧٥٨٤٠٢٧٣١٥.٥٣٩١٦.٥احمد ايمن سعيد وشامي١٣ ٥٩

٧٥٣١٥٢.٥٣٨٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٥احمد جمال عبدالناصر دمحم عرابى١٤ ٥٣

٦١٢٣.٥٤٩.٥٣٥٢١٨١٥٣٤١٥.٥احمد حربي على عبدالنعيم١٥ ٤٩

٧٣.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٤١٥.٥٣٩١٦احمد حسام الدين ابراهيم عبدالحميد١٦ ٥٣

٧٦.٥٣٨.٥٥٤٣٨.٥٢٦١.٥١٥٣٨١٦احمد خالد محمود نمر١٧ ٥٤

٧٣.٥٣٩٥٧٣٩٢٦٥.٥١٦٣٨١٦احمد رضا اسماعيل دمحم١٨ ٥٧

٧٥٣٧٥٦.٥٣٨٢٦٢.٥١٦٤٠١٦احمد رياض احمد رياض١٩ ٥٦

٧٨٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٤٠١٥احمد سامى عبدالوهاب حفنى بكرى٢٠ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٩١٦احمد سامي فاروق فرج٢١ ٥٩

٧٦٣٩٥٨٤٠٢٧١١٥٣٨١٥.٥احمد سعيد محجوب محمود٢٢ ٥٨

٧٥.٥٣٥٥٨.٥٣٥.٥٢٦١.٥١٦٣٨١٦.٥احمد شعبان شحاتة السيد احمد٢٣ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٥٧٣٦٢٥٩١٧٣٩١٦.٥احمد صادق احمد سالمه٢٤ ٥٥

٧٥٣٦.٥٥٨٣٧٢٦١.٥١٦.٥٤٠١٧احمد عبدالباسط نمر عطوان٢٥ ٥٥

٧٧٤٠٥٥٤٠٢٦٩١٨.٥٣٤.٥١٧احمد عبدالحميد احمد حسين٢٦ ٥٧

٧٦٣٨٥٣٣٩٢٦٢١٧٣٣١٧احمد عبدالمجيد دمحم على٢٧ ٥٦

٧٩٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٧٣١٥.٥٣٥.٥١٨احمد مؤنس دمحم أحمد٢٨ ٥٩

٧٩٤٠٥٥٣٩٢٦٩١٦٣٦.٥١٨احمد مجاهد دمحم دمحم٢٩ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٥.٥١٨احمد مجدي السيد امين٣٠ ٥٨

٧٠٣٥٥٦.٥٣٧.٥٢٥٣١٥.٥٣٢.٥١٨احمد دمحم ابراهيم عبداللطيف٣١ ٥٤
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٧٣٣٨٥٨٣٨٢٦٣١٥.٥٣٤.٥١٧احمد دمحم السيد دمحم٣٢ ٥٦

٧١.٥٣٥٤٨.٥٣٣٢٤٢١٦.٥٣٢١٨احمد دمحم الشوادفى عبدالعظيم٣٣ ٥٤

٦٩.٥٣٤٤٩.٥٣٠٢٣٨١٨٣٦١٧احمد دمحم حسن دمحم االلفى٣٤ ٥٥

٧٨.٥٣٧٥٤٣٨.٥٢٦٦١٨.٥٣٧.٥١٧احمد دمحم حسين عبدالمنعم حسين٣٥ ٥٨

٦٦.٥٣٢.٥٤٧٣٠٢٢٧١٦.٥٣٥١٧احمد دمحم حمدي عالم عبدهللا٣٦ ٥١

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٧٣٩١٨.٥احمد دمحم رمضان دمحم٣٧ ٥٧

٧٥.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٠٢٤٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٨احمد دمحم عبدالعاطى خلف هللا احمد٣٨ ٥٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٠٣٧.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٤.٥١٨احمد دمحم عبده الهناوى٣٩ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٦.٥١٧احمد دمحم دمحم عبدالمنعم على٤٠ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٥٣٩٢٦٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٨احمد دمحم محمود سعيد حنفى٤١ ٥٧

٧٣.٥٣٥٤٨.٥٣٦٢٤٨١٧٣٥١٨احمد دمحم محمود عطية٤٢ ٥٥

٧٢.٥٣٢٥٢.٥٣٦.٥٢٤٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٨احمد دمحم يحيى خلف٤٣ ٥٣

٦٨.٥٣٦.٥٥٢٣٦.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٨احمد محمود حسن احمد٤٤ ٥٣

٦٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٣١٨احمد مصطفى محمود احمد٤٥ ٥١

٦٧.٥٢٦٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٣.٥١٦.٥احمد نادر احمد دمحم محمود٤٦ ٤٦

٦١٢٢.٥٤٥٣٠٢٠٣.٥١٥٣٢.٥١٥احمد نبيل دمحم احمد٤٧ ٤٥

٦٩٣٥٥٢٣٩.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٥١٧.٥احمد ياسر احمد دمحم٤٨ ٥٢

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥احمد ياسر عبدالفتاح حسن احمد٤٩ ٥٧

٧٦.٥٣٨٥٤٣٩.٥٢٦٤١٦.٥٣٧.٥١٨احمد ياسر دمحم عبدهللا٥٠ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٦.٥١٦٣٩١٥.٥احمد يوسف احمد احمد٥١ ٥٧

٧٤.٥٣٣.٥٥١٣٧.٥٢٤٩.٥١٦٣٩١٥ادم  طارق  السيد عبدالحافظ٥٢ ٥٣

٦٧.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣١١٦٣٩١٥ادهم باسم عبدهللا يوسف عبد النبى٥٣ ٥٢

٧٨٣٨٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٦٣٩١٥ادهم جمال ابراهيم احمد٥٤ ٥٨

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٦٧.٥١٦٣٨١٥ادهم دمحم سليمان قدرى٥٥ ٥٦

٧٠.٥٣٥٤٧.٥٣٧.٥٢٤٠.٥١٦٣٨١٦ادهم مصطفي رشيد عبدهللا٥٦ ٥٠

٧١.٥٣٦.٥٥٣٣٦.٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٨١٦ادهم نصر منصور عبدالرحمن٥٧ ٥٥

٧٢٣٥.٥٥٢.٥٣٣٢٤٥١٧.٥٣٨١٦اسالم عصام عبدالسميع امين احمد٥٨ ٥٢

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٨١٧.٥اسماعيل مدحت اسماعيل عبده دمحم٥٩ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٨.٥٣٩٢٦٩١٨٣٩١٦.٥الحسن محسن عبدالبديع رضوان٦٠ ٥٨

٦٩٣١٤٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٧٣٨١٥امير محمود على غانم٦٣ ٥١

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٠.٥١٧٣٨١٦.٥انس دمحم خلف دمحم٦٤ ٥٨

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٤٠٢٦٥١٦.٥٣٨.٥١٦ايمن اسامة وليم ايوب٦٥ ٥٥
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٦٦٣٠٥٢.٥٣٥.٥٢٣١١٥٣٦١٧باسل حمدي صبحي عبدالجواد٦٦ ٤٧

٧٦.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨٤٠١٧.٥باسم بخيت عبدالهادى زيدان٦٧ ٥٩

٧٥٣٨٥٩.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٩١٧بالل جاسر صالح زكى٦٨ ٥٧

٧٧٣٢.٥٥٦٣٦٢٥٩.٥١٧٣٩١٦.٥بالل طارق دمحم عباس٦٩ ٥٨

٧٦٣٤٥٥.٥٣٨.٥٢٦٠١٨.٥٣٨١٨بالل دمحم طنطاوى على طنطاوي٧٠ ٥٦

٦٦.٥٣١٥٢.٥٣٦٢٤٣١٧٣٧.٥١٦حازم دمحم الحسانى دمحم عبدالعال٧١ ٥٧

٧٤٣٠٥٣.٥٣٩٢٤٩.٥١٨.٥٣٩١٨حذيفه حربي السيد يوسف٧٢ ٥٣

٧٦.٥٣٦.٥٥٦٣٩٢٦٧١٥.٥٣٦١٨حسام حسن ابوزيد حسين٧٣ ٥٩

٧٠.٥٣١.٥٥٢٣٨٢٤١١٥.٥٣٧.٥١٨حسام عبدالناصر عبد الغفار مرسى٧٤ ٤٩

٧٥.٥٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٥٤.٥١٥٣٦.٥١٨حسام دمحم جيره دمحم عبدهللا٧٥ ٥٠

٦٩.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٧٢٤٩.٥١٧٣٤.٥١٨حسن جمال عبدالحميد الشامى٧٦ ٥٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦١١٦٣٦.٥١٨حسين جمال عبدالحميد الشامى٧٧ ٥٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٤.٥١٨حسين عاطف الحداد االمين٧٨ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٧.٥٣٨.٥١٨حسين دمحم ابراهيم طه٧٩ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٦.٥١٨حمد فيصل حمد محمود٨٠ ٥٧.٥

٦٥.٥٣٦.٥٥٦٣٩.٥٢٥٥.٥١٥.٥٣١١٧حمدي علي حمدي علي٨١ ٥٨

٧٣.٥٣٠٥٤٣٩.٥٢٤٩.٥١٦٣٤١٨حمزه دمحم السيد السيد٨٢ ٥٢.٥

٧٤٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٦١١٥.٥٣٥.٥١٨خالد ابراهيم حريب يوسف احمد٨٣ ٥٩

٧٥.٥٣١.٥٥٧٣٩٢٦٠.٥١٥٣٥.٥١٨خالد شحاته عبداللطيف دمحم٨٤ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٨٥٧٣٩٢٧٠.٥١٥٣٥.٥١٨خالد عصام دمحم ابراهيم٨٥ ٥٩

٧٤٣١.٥٥٧٣٨.٥٢٥٩.٥١٥٣٢.٥١٨خالد مصطفى دمحم السيد٨٦ ٥٨.٥

٧٤٣٧.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٨.٥١٨.٥٣٤.٥١٧رضا مصطفي عبدهللا دمحم٨٧ ٥٤

٧٨٣٩٥٧.٥٤٠٢٧١١٧.٥٣٣١٨زياد ابراهيم عبده مرجان عماره٨٨ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨١٨٣٥.٥١٨زياد بخيت عبدالهادى زيدان٨٩ ٥٩

٧١٣٧.٥٤٨.٥٣٠٢٣٦١٨.٥٣٠١٨زياد بركات مبارك اسماعيل تمام٩٠ ٤٩

٧٠.٥٣٤٤٨٣١٢٣٥١٥٣٢١٧زياد رضا على عبدالرحمن٩١ ٥١.٥

٧٤.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥٣١.٥١٧زياد سعد الدين ابراهيم الدسوقي مصيلحى دمحم٩٢ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٦٥٤.٥٣٨٢٥٨١٨٣٣.٥١٨زياد سيد حسين على٩٣ ٥٤

٧٥٣٧٥٤٣٧٢٥٩.٥١٥٣٥١٧زياد عبدهللا ممدوح امين٩٤ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٦٩١٥٣٢.٥١٨زياد عبدالهادى دمحم دمحم عطيه٩٥ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩٥٣.٥٣٧.٥٢٦٠١٥٣٢١٧زياد دمحم ابراهيم احمد سيد احمد٩٦ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٣.٥٤٧.٥٢٢.٥٢١٧.٥١٥.٥٣١.٥١٧زياد دمحم اسماعيل دمحم٩٧ ٤٥.٥
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٧٢٣٤٥١٣١.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٢١٧زياد دمحم حفنى دمحم دمحم سعد٩٨ ٦٠

٧٦٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٤١٨زياد دمحم عبدالجواد دمحم٩٩ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٥١٧زياد دمحم عبدالمنصف حسين١٠٠ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٦٤١٨٣٧١٧.٥زياد دمحم عواد عبدالجليل١٠١ ٥٢

٦٧.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٢٢٣٨.٥١٨٣٥.٥١٦.٥زياد دمحم دمحم دمحم صالح١٠٢ ٥٤

٧١٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٣٤١٥٣٦.٥١٦زياد دمحم منتصر السيد١٠٣ ٤٩

٧٨٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٢.٥١٦.٥٣٦١٨زياد دمحم نبيل دمحم١٠٤ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٣٧.٥٢٧١.٥١٦٣٥.٥١٥.٥زياد نصر زكريا عبدالخالق١٠٥ ٥٨

٧٦٣٨٥٧٣٩٢٦٦١٦٣٨١٦.٥زياد هانى دمحم على١٠٦ ٥٦

٧٤٣٧.٥٥٢.٥٣٨٢٥٩١٧.٥٣٧.٥١٧.٥زياد ياسر دمحم حسن١٠٧ ٥٧

٧١.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٣١٨.٥زيدان رضا على سليمان١٠٨ ٥٦

٧٨٣٨٥٦.٥٣٧.٥٢٦٨١٧.٥٣٥١٨.٥سالم السيد سالم دمحم على١٠٩ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٤١٧.٥٣٧١٨.٥سعيد دمحم زكى دمحم١١٠ ٥٧

٧٦٣٨٥٣.٥٣٩.٥٢٦٦١٩٣٨.٥١٨.٥سعيد دمحم سعيد سويلم١١١ ٥٩

٧٧.٥٣٨٥١٣٩٢٦٤.٥١٩٣٨.٥١٨.٥سليمان السيد دمحم اسماعيل١١٢ ٥٩

٧٨.٥٣٧٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٩.٥١٧سيد ايهاب السيد دمحم١١٣ ٥٩

٦٥٣١.٥٥٠٣٠٢٢٦.٥١٩٣٥١٦سيف احمد صالح مكى دمحم١١٤ ٥٠

٦٧.٥٣٠٤٩٣٠٢٢٩.٥١٥٣٨١٨سيف الدين اسامه دمحم عبدالرحمن١١٥ ٥٣

٧١.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨٢٥٧.٥١٧.٥٣٧١٨سيف الدين على احمد صالح١١٦ ٥٧

٣٨١٨٢٦.٥٢٠١٣٠.٥٩.٥١٧٧سيف هللا دمحم سعيد سعيد خليل١١٧ ٢٨

٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٩٣٨١٧صالح دمحم صالح زكى عفيفى١١٨ ٥٧

٧٨٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٧طارق دمحم علي حسن١١٩ ٥٨

٧٨.٥٣٩٥٧٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٦.٥١٨طاهر ابراهيم طاهر دمحم١٢٠ ٥٧

٧٠٣١.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٦.٥١٨طه ابراهيم عبدالحميد امين١٢١ ٥٣

٧٢.٥٣٤.٥٥٢٣٤.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٧طه فارس دمحم السيد١٢٢ ٥٥

٧١٣٨٥١٣٥.٥٢٥٤.٥١٥٣٥.٥١٦طه محمود عبدالرحيم دمحم عفيفي١٢٣ ٥٩

٧١٣٧٥٢.٥٣٢٢٤٨.٥١٦٣٥.٥١٧عبدالحليم دمحم عبد الحليم عبد السيد١٢٤ ٥٦

٥١.٥٣١.٥٤٥٢١١٩٦١٥٣١.٥١٧عبدالحميد اشرف عبد الحميد سيد احمد١٢٥ ٤٧

٦٤٢٦٤٥٢٣٢٠٤١٢.٥٣٣.٥١٦.٥عبدالحميد سيد عبد الحميد دمحم١٢٦ ٤٦

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٦.٥٣٨١٦عبدالرحمن احمد عبد الرحمن رجب١٢٧ ٥٧

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٥.٥٣٩١٨.٥عبدالرحمن احمد محمود ذكى١٢٨ ٥٩

٧٤٣٧٥٠.٥٣٣.٥٢٤٧١٨.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن السيد صالح سالم١٢٩ ٥٢
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٦٢.٥٣٠٤٥٢٣١٩٦.٥١٧.٥٣٠١٥عبدالرحمن ايمن ابراهيم عبد الفتاح إبراهيم١٣٠ ٣٦

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢١٧٣٨١٥عبدالرحمن حسام الدين حسنى عبد النبى١٣١ ٥٧

٧٤.٥٣٧٥٥.٥٣٦٢٥٧١٧.٥٤٠١٦.٥عبدالرحمن حمدان محمود عبدهللا١٣٢ ٥٤

٦٧.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٣٢٤٠.٥١٦.٥٤٠١٥عبدالرحمن صالح عبدهللا ابراهيم١٣٣ ٥٢

٧٤٣٣.٥٥٧٣٦٢٥٦.٥١٦.٥٣٨١٦عبدالرحمن عباده السيد عبدالمنصف دمحم١٣٤ ٥٦

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٧.٥٤٠١٧عبدالرحمن عطيه صابر محمود١٣٥ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٨٤٠٢٦٩.٥١٧.٥٤٠١٦.٥عبدالرحمن فتحى على عبد العاطى دمحم١٣٦ ٥٨

٧٦٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨١٧٤٠١٦.٥عبدالرحمن محسن عبد الخالق عبد الغنى١٣٧ ٥٧

٧٢.٥٣٠.٥٥٤٣٤.٥٢٤٧.٥١٩٣٧.٥١٥عبدالرحمن دمحم ابو ضيف عبد المنعم١٣٨ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٩٣٩١٦عبدالرحمن دمحم سليمان ابراهيم١٣٩ ٥٨

٧٣٣٥.٥٥٧٣٩٢٦١.٥١٥.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن دمحم عادل ابراهيم عبدهللا١٤٠ ٥٧

٧٥٣٦.٥٥٢٣٦.٥٢٥٣١٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم عبد الرازق دمحم طه١٤١ ٥٣

٦٦.٥٣٠٥٢.٥٣٠.٥٢٣٤.٥١٧٣٦.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم ناجى توفيق١٤٢ ٥٥

٥٤٣٠٤٥٣٢٢١٣١٨٣٩١٥.٥عبدالرحمن محمود عبد الجواد دمحم١٤٣ ٥٢

٧٢٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٢١٦.٥٣٥.٥١٥عبدالرحمن مصطفى كامل عبدهللا١٤٤ ٥٤

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن منصور احمد دمحم١٤٥ ٥٩

٧٥.٥٣٧٥٥٣٩٢٦٤.٥١٧٤٠١٦عبدالرحمن هاني احمد زنباعي١٤٦ ٥٨

٦٦٣٠.٥٥٢٣٦٢٣٨.٥١٦.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن وليد السيد مصطفى١٤٧ ٥٤

٧٣.٥٣٢٥٣.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٧٤٠١٦عبدالعزيز اشرف احمد العدوى١٤٨ ٥٧

٧٧.٥٣٦.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٨١٦.٥عبدالعزيز نصر احمد نصر عبد الحميد١٤٩ ٥٩

٧٤٣٨.٥٥٥٣٧٢٦٠.٥١٥٣٦١٥.٥عبدالعليم دمحم عبد العليم امبارك اسماعيل١٥٠ ٥٦

٦٤.٥٣٦.٥٥١٣٤٢٣٢.٥١٦٣٦.٥١٦.٥عبدهللا احمد لطفى فهمى١٥١ ٤٦.٥

٧٣٣٥.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥عبدهللا احمد دمحم على١٥٢ ٥٩

٦٩٣٥٥٥٣٣.٥٢٥٠١٧٣٥١٥.٥عبدهللا صالح عبدهللا ابراهيم١٥٣ ٥٧.٥

٦٩٣٥٥٢.٥٣٣٢٤٠١٥.٥٣٣.٥١٥.٥عبدهللا صبيح السيد يوسف١٥٤ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٠٢٤٨.٥١٦٣٨١٦.٥عبدهللا على دمحم كمال١٥٥ ٥٥

٦٦٣١٥٢٣٥٢٢٩١٥٣٦١٥عبدهللا عمرو صالح جمعه١٥٦ ٤٥

٧١٣٣.٥٥٢٣٥٢٤٢١٥٣٣.٥١٧عبدهللا دمحم احمد شحاته١٥٧ ٥٠.٥

٦٦٣٠.٥٤٧٣٠٢٢٢١٥.٥٣٢١٦.٥عبدهللا دمحم عبد المنعم محمود١٥٨ ٤٨.٥

٧٤٣٠.٥٥٤٣٤٢٣٩١٥٣٤.٥١٥عبدهللا دمحم كمال عاشور١٥٩ ٤٦.٥

٦٤٣٠٤٦.٥٣٧٢٣١١٥٣٣١٥.٥عبدهللا دمحم دمحم علي حسانين١٦٠ ٥٣.٥

٧١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٨١٦٣٠١٥عبدهللا دمحم مصطفى حسين١٦١ ٥٧

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٥ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٢.٥٣٤.٥٤٥٣١.٥٢٢٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥عبدهللا ياسر حسن حسن البرعى١٦٢ ٤٥

٦٨٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٤١٦.٥٣١.٥١٥.٥عبدالمهيمن ياسر السيد احمد عبدهللا١٦٣ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٦.٥١٦عصام احمد عكاشة عبدالرحمن١٦٤ ٥٣

٧٠٣٥٥٠٣٠.٥٢٣٠.٥١٦٣٧١٦على عبدالباسط على دمحم حسن١٦٥ ٤٥

٦٩.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٤٢٤٧١٦.٥٣٧.٥١٦علي عبدالرحمن علي عبد المجيد١٦٦ ٥١.٥

٧٨٣٨.٥٥٨٤٠٢٧١١٥.٥٣٩١٧.٥على عبدالرحيم عبد الرحمن العفيفي١٦٧ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩٥٧٣٨٢٦٩.٥١٦٣٥١٦على عصام عبدهللا دمحم حمزه١٦٨ ٥٩

٧٢.٥٣٧.٥٤٦٣٩.٥٢٤٤١٥٣٢.٥١٦.٥عمر احمد عبدالعزيز على١٦٩ ٤٨.٥

٧٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٥٣٥١٦.٥عمر اشرف خالف خلف١٧٠ ٥٣

٦٨.٥٣٨٤٩.٥٣٥٢٤٢١٨٣٢١٦عمر السيد احمد السيد١٧١ ٥١

٧١.٥٣٩٥٦٣٨.٥٢٦٢١٧٣٥١٥عمر ايمن خليل السيد١٧٢ ٥٧

٧٨.٥٣٧٥٩٣٩.٥٢٧٤١٧٣٦١٦.٥عمر حسام الدين احمد دمحم عيسوي١٧٣ ٦٠

٧٨٣٧٥٧.٥٣٨٢٧٠.٥١٧٣٧١٦عمر حسين على عمران١٧٤ ٦٠

٧١٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٦٣٥١٥عمر حلمى فتحى حلمى ابراهيم١٧٥ ٤٥

٧٩٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٦١٨عمر خالد عبدهللا يوسف١٧٦ ٥٨

٧٣.٥٣١٥٣.٥٣٠٢٣٩١٧٣٦١٨عمر عاطف قنديل دمحمابو العال١٧٧ ٥١

٧٥.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٥٦١٥٣٦١٨عمر عبدالعزيز مهدى ابراهيم ابو الليل١٧٨ ٥٨

٧٣٣٥.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٠١٨عمر عرفه عبدالحميد سليمان١٧٩ ٥٣

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥١٧.٥٣٥١٨عمر عصام عبدهللا دمحم١٨٠ ٥٩

٧٦٣٧٥٥.٥٣٧٢٦٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٨عمر عيد على السمان١٨١ ٥٧

٦٧.٥٣٣٤٨.٥٣٣٢٣٨١٧٣٢.٥١٨عمر مجدي سعد عباس١٨٢ ٥٦

٧٨.٥٣٧٥٨.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٧.٥١٨عمر دمحم ادريس رضوان١٨٣ ٥٨

٧٢.٥٣١٥١٣١.٥٢٣٧١٨٣٠١٦عمر دمحم سعد حسنين دمحم١٨٤ ٥١

٧٤.٥٣٦٥٢٣٠.٥٢٥٢١٧.٥٣٠١٨عمر دمحم دمحم دمحم عبدالسالم١٨٥ ٥٩

٧٤.٥٣٤.٥٥٠٣٩٢٥٥١٦٣٦.٥١٨عمر محمود يوسف عبدالجليل١٨٦ ٥٧

٧٠.٥٣٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٥.٥١٨عمر مدحت احمد السيد١٨٧ ٥٣

٦٥٣٤٤٧٣٣.٥٢٢٩.٥١٦.٥٣٣.٥١٧عمر ناجى صالح حسن١٨٨ ٥٠

٧٠.٥٣٤٤٩٣٣.٥٢٤٢١٥٣٥١٨عمرو خالد سيد احمد مصطفى١٨٩ ٥٥

٧٨.٥٣٧٥٧.٥٤٠٢٧٢١٧.٥٣٦.٥١٧عمرو دمحم صالح ابراهيم١٩٠ ٥٩

٦٦.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٣٠١٦٣٤.٥١٦.٥عمرو دمحم عبدالمنعم عوض صالح١٩٢ ٥٢

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٢١٥٣٧.٥١٦.٥عمرو وليد دمحم دمحم١٩٣ ٥٩

٧٠.٥٣٢٤٩٣٢.٥٢٣١١٨.٥٣٧.٥١٧.٥فادى مجدى نصحى حنا١٩٤ ٤٧
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٧٣٣٤٥٧٣٨.٥٢٦٠.٥١٦٣٦.٥١٨فادي يحيى عبدالرازق يس دمحم١٩٥ ٥٨

٧٩٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦.٥٣٥١٨فارس صابر فارس عرابى١٩٦ ٥٩

٧٣.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٦٢٥٦.٥١٧٣٨١٨فارس طارق دمحم دمحم١٩٧ ٥٨

٧٣٣٠٥٤٣٧٢٥١١٧.٥٣٠.٥١٨فارس ياسر دمحم احمد الطويل١٩٨ ٥٧

٧٨٣٣.٥٥٧٣٧٢٦١.٥١٧٣٣١٦.٥فاروق دمحم فاروق عبدالوارث١٩٩ ٥٦

٧٣٣٤٥٧٣٨٢٦٠١٧٣٨١٨.٥فوزى هانى فوزى نسيم٢٠٠ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٨٣٩١٧.٥فيصل السيد حسيني حسن٢٠١ ٦٠

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٢٢٥١١٧٣٣.٥١٥كريم اشرف صابر علي٢٠٢ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٦٤٠٢٦٩.٥١٦.٥٣٩١٦كريم السيد انور زكي٢٠٣ ٥٩

٧٨٣٣٥٣.٥٣٤٢٥٦.٥١٧٣٨.٥١٦.٥كريم تامر دمحم سراج الدين٢٠٤ ٥٨

٧٠٣٤.٥٥٤٣٧٢٤٩١٦.٥٣٦.٥١٦كريم حسام الدين رشاد دمحم عبدالعزيز٢٠٥ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٦٥٦٣٩٢٦٣١٦.٥٣٧١٧كريم حسن كمال الدين مصطفى حسن٢٠٦ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٠٥٢.٥٣٨٢٥١١٨٣٥١٥كريم صابر على عراقى السيد٢٠٧ ٥٦

٧٢٣٧٥٤٣٦.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٥١٧كريم عبدالرازق حسين حسن الكيالني٢٠٨ ٥٩

٧٢.٥٣٠٥٠.٥٣٣٢٤٥.٥١٦.٥٣٨١٦.٥كريم غريب متولي دمحم عبدهللا٢٠٩ ٥٩.٥

٧١.٥٣٤.٥٥١٣١٢٤٤.٥١٦.٥٣٩١٦.٥كريم كرم السعيد دمحم٢١٠ ٥٦.٥

٧١.٥٣٠٥٠.٥٣٠.٥٢٣٣.٥١٦.٥٣٦١٦كريم دمحم السيد دمحم غريب٢١١ ٥١

٧٢٣٤٥٢٣٦٢٤٧١٧٣٦١٦كريم محمود الشقيرى حسين٢١٢ ٥٣

٧٨.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٩١٥كريم مدحت محمود على الحسانين٢١٣ ٥٩

٧٨٣٤.٥٥٦٣٩٢٦٤.٥١٧٤٠١٨كيرلس عماد جيد يعقوب تادرس٢١٤ ٥٧

٧٥.٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٥٧١٦٣٨١٥مؤمن احمد حماية عبدالرحمن٢١٥ ٥١.٥

٧٢٣٤٤٧.٥٣٨.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٢١٦مؤمن على فتحى على٢١٦ ٥٠.٥

٧٩.٥٣٧٥٥.٥٤٠٢٧٢١٥.٥٣٧.٥١٦.٥مؤمن مبارك خليفة شعبان٢١٧ ٦٠

٧٥.٥٣٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥٨١٦.٥٣٥١٥.٥مؤمن محسن امبارك محمود٢١٨ ٥٥.٥

٧٧٣٧٥٤٣٩.٥٢٥٩١٥٣٨١٦مؤمن دمحم ابراهيم دمحم٢١٩ ٥١.٥

٧٨.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٦١٥٣٧.٥١٧مؤمن دمحم عبدالحميد دمحم السيد٢٢٠ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٤٨١٥٣٦١٧مؤمن ناصر سعد خليفه٢٢١ ٥٥

٧١.٥٣١٤٩.٥٣٨٢٣٥١٥٣٠١٥ماجد احمد دمحم السيد٢٢٢ ٤٥

٧٤٣٦٥٦٣٩.٥٢٦٠١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ماجد دمحم غنيمي خليل٢٢٣ ٥٤.٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٢٣٦.٥٢٥٥.٥١٦٣٧١٥مازن اسامه السيد مرسى سيداحمد٢٢٤ ٥٥

٧٣.٥٣٣٥٠٣٨٢٥٠.٥١٥٣٤.٥١٦مازن امين عبدالهادى امين سليمان٢٢٥ ٥٦

٧٧٤٠٥٧٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٥١٧مازن على على دمحم ابراهيم٢٢٦ ٥٨
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٧٠.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٣٢٣٧.٥١٦٢٢١٦مازن ممدوح دمحم عبدالاله٢٢٧ ٥٢

٧٦.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٨مازن وليد فؤاد عثمان موسى٢٢٨ ٥٩

٦٥٣٤٤٥٣٤٢٢٩١٦٣٠١٥دمحم ابراهيم السيد السيد٢٢٩ ٥١

٧٠٣٦.٥٤٥٣٩٢٤٥.٥١٥٣٠.٥١٥.٥دمحم ابراهيم حسن عطية سهمود٢٣٠ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٦١٧٣٧١٨دمحم ابراهيم طه عرفه عثمان٢٣١ ٥٩

٧٦٣٨.٥٥٢٤٠٢٦١.٥١٦٣٧١٦دمحم ابراهيم علي احمد٢٣٢ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٦٣٨.٥١٥دمحم احمد سليم منصور سليم٢٣٣ ٥٨

٧٤٣٥.٥٥٧٣٧٢٦٠.٥١٦٣٦.٥١٥دمحم احمد سيد احمد على٢٣٤ ٥٧

٧٠٣٤٥٢٣٧٢٤٣١٥٣٢١٥دمحم احمد عبدالحميد محمود ابراهيم٢٣٥ ٥٠

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٥.٥١٧٣٨١٦دمحم احمد عبدالمنعم دمحم٢٣٦ ٥٨

٧١٣٨٥٣٣٥.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٤.٥١٥دمحم احمد دمحم فهمى٢٣٧ ٥١

٧١.٥٣٧٥٦٣٨٢٥٥.٥١٧٣٣١٦دمحم احمد دمحم هارون٢٣٨ ٥٣

٧٢٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٢.٥١٧٣٤.٥١٥دمحم احمد محمود احمد٢٣٩ ٥٠

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧١٥٣٦.٥١٨دمحم احمد مصطفى دمحم٢٤٠ ٥٩

٧٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٤.٥١٥دمحم اسامة دمحم محمود دمحم٢٤١ ٥٦

٧٣٣٦.٥٥١٣٨٢٥١.٥١٧٣٥.٥١٥دمحم اسامه دمحم عبدالرحمن٢٤٢ ٥٣

٦٩.٥٣٣٥٥.٥٣١.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٨١٦دمحم اشرف عز اسماعيل دمحم٢٤٣ ٥٦

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٥دمحم اشرف دمحم احمد غانم٢٤٤ ٥٧

٧٤.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٤٢١٦٣٧١٥دمحم السيد حسن دمحم بصيلي٢٤٥ ٦٠

٧٠٣٧.٥٥٥.٥٣٦٢٥٤١٥٣٥.٥١٦دمحم السيد دمحم حسين٢٤٦ ٥٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٥دمحم ايمن رشدى رشاد٢٤٧ ٥٦

٧٦٣٨.٥٥٣.٥٣٧٢٦٢١٥٣٧.٥١٦دمحم ايمن شحاتة ابو النجا٢٤٨ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٥٣٩٢٦٥.٥١٥٣٨.٥١٥دمحم تامر دمحم عبدهللا على٢٤٩ ٥٦

٧٤٤٠٥٧.٥٣٧٢٥٨.٥١٦٣٤.٥١٦دمحم توفيق دمحم السيد عيسى٢٥٠ ٥٠

٧١٣١٤٧٣٤٢٤٠١٦.٥٣٤١٥.٥دمحم جمال الدين السيد فؤاد٢٥١ ٥٧

٧٧٣٤٥٦٣٨٢٦١١٧.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم جمال عبدالخالق السيد٢٥٢ ٥٦

٧٣.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٥٨.٥١٧٣٥١٥.٥دمحم حاتم دمحم على٢٥٣ ٥٤

٧٨٣٦٥٤٣٦٢٦٢١٥.٥٣١.٥١٦.٥دمحم حسام عبدالعزيز ابراهيم٢٥٤ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٢.٥٣٣٢٥٥١٥٣٣١٦دمحم حسن سليمان حسن٢٥٥ ٥٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٥١٦٣٦.٥١٧.٥دمحم حسن دمحم احمد سليمان٢٥٦ ٥٩

٧٧٣٧٥٣.٥٣٧.٥٢٦٢١٦٣٤.٥١٨دمحم حسين على سليمان٢٥٧ ٥٧

٦٧٣٤٤٥.٥٣٦٢٣٦.٥١٧٣٦١٧.٥دمحم حمدى دمحم عبدهللا٢٥٨ ٥٤

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٨ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٠.٥٣٤٥٣٣٨.٥٢٥٢١٨.٥٣٦١٧دمحم خالد سعد الدين مصطفى٢٥٩ ٥٦

٧٨٣٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦٠١٦.٥٣٣١٧دمحم خالد دمحم سعيد٢٦٠ ٥٧

٧٨٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٦١٨دمحم خيرى عدلي حسانين٢٦١ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٦.٥٤٠٢٦٩١٧.٥٣٧١٧دمحم رضا دمحم الصغير٢٦٢ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٨٣٨.٥١٨.٥دمحم رضا مصطفى سليمان٢٦٣ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٧٠١٧٣٤١٧دمحم سامح السيد عبدالرحمن عيد٢٦٤ ٥٩

٧٦.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٦١١٦٣٥.٥١٧.٥دمحم سامح السيد عبدالعاطى٢٦٥ ٥٩

٧٠.٥٣١.٥٤٨٣٤.٥٢٤١.٥١٥٣٥١٦دمحم سامى ابراهيم عبدالحميد٢٦٦ ٥٧

٧٣٣٧٤٩.٥٣٧.٥٢٥٦١٥٣٠.٥١٨دمحم سيد سعد عبدهللا٢٦٧ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٥٣٧.٥١٨دمحم طارق تغيان قاسم عوض٢٦٨ ٥٩

٧٨٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٦١٨دمحم طارق هاشم تمام٢٦٩ ٥٩

٦٨٣٧.٥٥٠٣٥٢٤٩.٥١٥٣٤١٨دمحم عادل رشاد عبدالعزيز٢٧٠ ٥٩

٧٠.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٤٨١٥٣٤.٥١٨دمحم عادل عليان محمود٢٧١ ٥٣

٧٧٣٩٥٨٣٧٢٦٨.٥١٥٣٤.٥١٨دمحم عاطف دمحم رفعت٢٧٢ ٥٧.٥

٥٤٢٤.٥٤٥٣٠١٨٧١٣٣٠١٨دمحم عبدالسالم دمحم عوض علي٢٧٣ ٣٣.٥

٧٦.٥٣٣٥٤٣٦.٥٢٥٨.٥١٦٣٥.٥١٨دمحم عبدهللا عطيه هللا ابراهيم٢٧٤ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٥٢٣١.٥١٥٣٠١٨دمحم عبدالمنعم خالد عبد الجواد٢٧٥ ٥٠

٧٧٣٥.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٦١٥.٥٣٥١٦دمحم عربي عبدالعزيز دمحم عبد الحليم٢٧٦ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٧٥٢٣٨٢٦٣.٥١٥.٥٣٣١٥.٥دمحم عصام دمحم ابراهيم٢٧٧ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٤٣٣.٥٢٥٠١٧٣٦١٦دمحم عصام دمحم السيد٢٧٨ ٤٩

٧٨٣٢.٥٥٤٣٤٢٤٩.٥١٦.٥٣٩١٥.٥دمحم عطا هللا دمحم عطا هللا٢٧٩ ٥١

٧٣.٥٣٠٥١٣٠٢٤٢.٥١٨٣١١٦دمحم عقل عبدالفتاح عقل٢٨٠ ٥٨

٦٦.٥٣٥.٥٥١٣٧٢٣٧.٥١٧٣١.٥١٥دمحم على صالح عبدالقادر٢٨١ ٤٧.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٢٣١.٥٢٥٥١٦٣٧١٦.٥دمحم على دمحم على٢٨٢ ٥٦.٥

٧٠٣٤٥٠٣٤٢٣٣.٥١٥.٥٣٣.٥١٧دمحم على دمحم على ابراهيم عوض٢٨٣ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٨٥٥٣٩٢٦٣.٥١٧٣٥.٥١٦دمحم على محمود دمحم عفيفى٢٨٤ ٥٦

٧٣.٥٣١٥٥.٥٣٥٢٤٠١٦.٥٣٤١٦دمحم غريب مصطفى مصطفى٢٨٥ ٤٥

٧٨.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٦٢٦٣١٧٣٤١٦دمحم فوزى السيد دمحم السعيد ابو شادى٢٨٦ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٦٢.٥١٦٣٧.٥١٥دمحم مؤمن ثابت عبدالرحمن٢٨٧ ٥٨.٥

٦٩٣١.٥٤٩٣٣.٥٢٣٠١٥.٥٣٥١٦دمحم مامون جودة دمحم٢٨٨ ٤٧

٧٢٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم مجدى حنفى حنفى٢٨٩ ٣٨.٥

٧٦٣٦.٥٥٧.٥٣٨٢٦٧١٦٣٢١٧دمحم مجدى عبدالرحمن على٢٩٠ ٥٩
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٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٢١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم مجدى عطية صبرة٢٩١ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٦.٥٣٤.٥٢٥٩١٦٣٢١٦.٥دمحم محمود عبدالرحمن دمحم٢٩٢ ٥٤.٥

٦٠٢٤٣٨.٥٢٢.٥١٧٩١٦٣١.٥١٥دمحم محمود دمحم علي دمحم٢٩٣ ٣٤

٧٧٣٣٥٤٣٦٢٥٠١٥.٥٣٥١٦دمحم مصطفى احمد على٢٩٤ ٥٠

٧٣٣١.٥٥٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٦دمحم مصطفى كامل طايع عيسى٢٩٥ ٤٦.٥

٧٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧١١٧٣٥.٥١٧.٥دمحم ناصر على حسن حسونة٢٩٦ ٥٩

٧٤.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٦٤.٥١٥٣٣.٥١٧.٥دمحم ناصر دمحم احمد٢٩٧ ٥٦.٥

٧٩٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٢١٧٣٨١٧دمحم هانى عبدالسالم على٢٩٨ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٥٥٣٣٤٢٤٩١٦٣٤.٥١٦دمحم هانى فتحى دمحم٢٩٩ ٥١.٥

٧٩.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم وائل دمحم علي سعيد٣٠٠ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٥.٥٣٦.٥١٧دمحم وحيد صفوت عبدالرحيم٣٠١ ٥٨.٥

٧٢٣١.٥٥١٣١٢٣٣١٦.٥٣٠.٥١٥دمحم ياسر احمد عثمان٣٠٢ ٤٧.٥

٧٩٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٤.٥١٦.٥٣٥١٦دمحم ياسر عبدالعظيم دمحم٣٠٣ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٤١٨٣٦.٥١٥دمحم ياسر دمحم صبري ابراهيم٣٠٤ ٥٧

٧٥.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٤١٧دمحم يوسف دمحم يوسف مندور٣٠٥ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٤.٥٥٤٣٠.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٠.٥١٥محمود احمد حسن اسماعيل٣٠٦ ٤٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٢١٦٣٧١٦محمود احمد دمحم حسين سالم٣٠٧ ٥٩

٧٨.٥٣٥.٥٥٧٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥محمود جاسر سمير دمحم مصطفى٣٠٨ ٥٨.٥

٧٩٣٨٥٨٣٨.٥٢٧٣.٥١٧.٥٣٧.٥١٦محمود جمال دمحم عرفة٣٠٩ ٦٠

٧٩٣٩٥٦٣٧٢٧٠١٧٣٨١٧محمود جمال محمود اسماعيل٣١٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٤٣٧٢٦٧١٧٣٤١٦محمود حسين دمحم حسن٣١١ ٥٨

٧٨٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٩.٥١٧٣٦١٦محمود خالد محمود دمحم عثمان٣١٢ ٥٨

٧٣٣٧.٥٤٥٣١.٥٢٣٣١٦٣٢.٥١٦محمود عادل محمود اسماعيل٣١٣ ٤٦

٧٧.٥٣٨٥٢.٥٣٩٢٦١١٥٣٤١٦محمود عز العرب عبدالمتعال حسن دمحم٣١٤ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٣.٥٣٨٢٧٠١٥.٥٣٢.٥١٦محمود على احمدعبدالعزيز احمد٣١٥ ٦٠

٧٠٣٨٤٥٣٠٢٣٧١٦٣٠١٥محمود دمحم ابراهيم ابراهيم٣١٦ ٥٤

٧٣.٥٣٨٤٩.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٦٣٦.٥١٦محمود دمحم دمحم غريب٣١٧ ٥٧

٦٩٣٧٤٥٣٠٢٣٥١٥٣١.٥١٦محمود دمحم دمحم دمحم٣١٨ ٥٤

٧٠٣٩٥٣.٥٣٣.٥٢٥٣١٥٣٤.٥١٦محمود مدحت محمود ابراهيم٣١٩ ٥٧

٦٦٣٥.٥٥٠٣٦.٥٢٤٠١٥٣٤.٥١٥محمود مصطفى دمحم اسماعيل٣٢٠ ٥٢

٦٨.٥٣٥.٥٤٥٣٨٢٣٥١٥٣٢.٥١٥محمود نصر ابو المجد احمد عطا٣٢١ ٤٨

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٠١٦٣٨١٦مروان حسين محمود على الملكى٣٢٢ ٥٨
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٧٤٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٦٧١٥.٥٣٨.٥١٦مروان طارق ابو الفتوح زكى سليم٣٢٣ ٥٨

٧٧٣٨٥٩٤٠٢٧٢١٥.٥٣٤١٥مروان منصور ابراهيم دمحم٣٢٤ ٥٨

٧٦٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٤.٥١٥.٥٣٨١٧مروان وجيه عبدالسميع منصور٣٢٥ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٥٣٩١٧مصطفى ابراهيم اسماعيل صدقى دمحم٣٢٦ ٥٩

٧٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٦٣٩١٦.٥مصطفى احمد ربيع احمد٣٢٧ ٥٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٦٧.٥١٥.٥٣٧١٥مصطفي ايهاب علي عبدالحميد٣٢٨ ٥٩

٧١٣٠٥٠.٥٣٨.٥٢٤٦١٥٣٨١٦مصطفى جمال ابوالفضل دمحم هريدى٣٢٩ ٥٦

٦٦.٥٣١٤٦.٥٣٤٢٣٢١٧٣٤١٥مصطفى حاتم دمحم فاروق٣٣٠ ٥٤

٦٦٣٠٥٠.٥٣٦.٥٢٤٠١٦٣٨١٥مصطفى حسين مصطفى السيد دمحم٣٣١ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٢١٧٣٤.٥١٦مصطفى سامح دمحم عباس٣٣٢ ٥٩

٦٨٣٢.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥مصطفى دمحم رجب دمحم مصطفى٣٣٣ ٥٣

٧٤.٥٣٦٥٧٣٧٢٥٩.٥١٦.٥٣٨١٥.٥مصطفى دمحم عبدالمنعم عطيه٣٣٤ ٥٥

٧١.٥٣٣.٥٥١٣٦٢٥٠١٦٣٦.٥١٥.٥مصطفي دمحم فكري ابو مسلم٣٣٥ ٥٨

٦٧.٥٣٣٥٤٣٨٢٥٠.٥١٥٣٥.٥١٦مصطفى دمحم مصطفى احمد يوسف٣٣٦ ٥٨

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٧١٩٣٨١٧مصطفى محمود شحات فرج على٣٣٧ ٦٠

٧٦٣٤.٥٥١٣٦٢٥٣.٥١٥٣٨١٥معاذ يحيى زكريا السيد٣٣٨ ٥٦

٧١٣٨.٥٥٢.٥٣٦٢٥٥١٦٣٨١٧ممدوح نعيم السيد احمد٣٣٩ ٥٧

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥٢٠٣٨١٨مهاب خالد ماهر توفيق٣٤٠ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣١٧٣٨.٥١٦مهند حمدى السيد دمحم٣٤١ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٨١٦.٥٣٨.٥١٦مهند خالد ماهر توفيق٣٤٢ ٦٠

٦١٢٤.٥٥٣.٥٣٠٢٢٥١٢.٥٣٣.٥١٧مينا عياد عيسي قالدة٣٤٣ ٥٦

٦٥٣٠٤٩.٥٣٠.٥٢٢٩١٦٣٣.٥١٦.٥نور ربيع دمحم محمود٣٤٤ ٥٤

٧٣٣٦.٥٥٧٣٧٢٦٢.٥١٥٣٨١٥نور عربى جمعه على٣٤٥ ٥٩

٦٦.٥٣٤٥٦.٥٣٦.٥٢٥٠.٥١٥٣٥١٥نور ياسر جالل احمد محمود٣٤٦ ٥٧

٧٦.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٥١٦٣٨.٥١٧هشام احمد دمحم عصمت٣٤٧ ٥٩

٦٧.٥٣٢٥٤٣٣٢٤٢.٥١٥٣٥١٥هولى ايهـــاب فتحى ذكى نخيلة٣٤٨ ٥٦

٧١.٥٣٨٥٧٣٦.٥٢٦١١٧٣٧.٥١٦ياسين دمحم نبوي دمحم عطوة متولى٣٤٩ ٥٨

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧١١٧٣٧.٥١٦يوسف احمد خليل احمد٣٥٠ ٥٩

٧٠٣٩٤٧.٥٣٥٢٤٩.٥١٥٣٩.٥١٥يوسف احمد فهمى دمحم فهمى٣٥١ ٥٨

٧٣.٥٣٧٤٨٣٠٢٣٨.٥١٥٣٢١٥يوسف احمد دمحم على٣٥٢ ٥٠

٦٨.٥٣٨٤٨٣٢٢٣٣.٥١٥٣٥.٥١٥.٥يوسف اسامة حسين دمحم٣٥٣ ٤٧

٧٦٣٨.٥٥٨٣٧٢٦٤.٥١٥٣٣١٦يوسف السيد جاد الكريم دمحم جاد٣٥٤ ٥٥
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٧٠.٥٣٨٥٧.٥٣٥٢٥٢١٥٣٥.٥١٥.٥يوسف تامر السيد عزب دمحم٣٥٥ ٥١

٧٠.٥٣٨٥٢.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٦١٥يوسف تامر حسن حمدان٣٥٦ ٥٥

٧٥.٥٣٨٤٦٣١.٥٢٣٦١٥٣٤.٥١٥يوسف تامر علي محمود٣٥٧ ٤٥

٦٥٣٥٤٥٣٠٢٢٦١٧٣٥١٧يوسف جمال حسنى امين٣٥٨ ٥١

٧٨٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٧٣٥.٥١٧يوسف خالد حسن على٣٥٩ ٦٠

٧١.٥٣٥٥١٣٩٢٤٦.٥١٦٣٩١٦يوسف رمضان دمحم السيد السيد٣٦٠ ٥٠

٧٥.٥٣٣٥٤.٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٥٣٥.٥١٧يوسف سامى طلبه دمحم٣٦١ ٥٧

٧٦٣٦٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨١٥.٥٣٧.٥١٦.٥يوسف شعبان جمال عبدالوهاب٣٦٢ ٥٨

٧١.٥٣١.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٤٣١٥٣٥١٦.٥يوسف شعبان دمحم شعبان٣٦٣ ٤٦

٧١٣٤٥٦.٥٣٧.٥٢٥٣١٥٣٦١٦.٥يوسف عصام دمحم سعيد السيد٣٦٤ ٥٤

٦٠٣٢.٥٤٨٣٦.٥٢٢٨١٥٣٣١٦يوسف على دمحم على٣٦٥ ٥١

٧١.٥٣١.٥٥٦.٥٣٩٢٥١.٥١٧٣٤١٧يوسف عماد عبدالحميد فريد٣٦٦ ٥٣

٥٥٢٤٤٧.٥٣٥.٥٢١٣١٧٣٦١٧.٥يوسف مؤمن دمحم احمد٣٦٧ ٥١

٧٦٣٦٥٧٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٧.٥يوسف دمحم رياض عبدالعظيم٣٦٨ ٥٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣١٥.٥٣٩١٧.٥يوسف دمحم سعد ابراهيم على٣٦٩ ٥٩

٧٠٣١٥٧٣٩٢٤٦١٦٣٣.٥١٧يوسف دمحم صالح الدين رشاد عبدالحميد٣٧٠ ٤٩

٧٩٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٦٣٦١٦يوسف دمحم عبدالرحيم دمحم عفيفي٣٧١ ٥٧

٧٠.٥٣٦٥٧٣٨.٥٢٥٨١٥٣٦.٥١٦يوسف دمحم عبدالنبى صادق٣٧٢ ٥٦

٦٨٣٠٤٨٣٤.٥٢٣٥.٥١٧٣٣١٦.٥يوسف دمحم هاشم علوانى قاسم٣٧٣ ٥٥

٦٠٢٣.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٢٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٧يوسف دمحم يونس دمحم٣٧٤ ٥٦

٧١٣٤٥٥٣٨.٥٢٥٥.٥١٥٣٩١٦يوسف محمود سعد محمود٣٧٥ ٥٧

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٥٣٩١٦يوسف محمود عبدالغني عبدالغزيز٣٧٦ ٥٩

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٧٢٦١١٥٣٩١٦يوسف نصر الدين عبدالاله احمد٣٧٧ ٥٦

٧٦.٥٣٦٥٣٣٨٢٥٨.٥١٦.٥٣٨١٥.٥يوسف وليد دمحم عوض٣٧٨ ٥٥

٧٠٣٤.٥٥٢.٥٣٩٢٥١١٦٣٩١٥يوسف ياسر مصطفى سليمان٣٧٩ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٦.٥يونس خالد ابراهيم شحاته٣٨٠ ٥٩

٦٠٣٣.٥٤٥.٥٣٩.٥٢٢٧١٧.٥٣٠١٥دمحم خضر دمحم جاد الرب٢٢٩٨٧ ٤٨.٥

٤٨.٥٣٥.٥٤٥٣٠١٩٥١٥٣٩١٦دمحم جمال عبد العزيز ابراهيم٢٢٩٨٨ ٣٦

٥٠.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩٥١٥٣٠١٧زياد سيد ابراهيم دمحم٢٢٩٨٩ ٤٦

٤٠٢٠٣٠٢٠١٤٠١٠٢٠١٠دمحم منير دمحم المخالفي٢٢٩٩٠ ٣٠

٤٠٢٠٣٠٢٠١٤٠١٠٢٠١٠حسن دمحم مصطفي مكاوي٢٢٩٩١ ٣٠
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االسماعيلية شمال االسماعيلية ع بنيناالدارة المدرسة
٦٠٣٣٤٥.٥٣٨٢٢٣.٥١٦.٥٣٨١٥.٥ابراهيم جمال محمود االفندى٣٨١ ٤٧

٦٩.٥٣٦.٥٥٥٣٩٢٥٠١٥.٥٣٩١٥ابراهيم سيد ابراهيم السيد اسماعيل٣٨٢ ٥٠

٧٢.٥٣٧.٥٥٢٣٨٢٥٣١٦٣٧١٦.٥ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم على٣٨٣ ٥٣

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٩١٦ابراهيم غريب دمحم غريب٣٨٤ ٥٥

٦٩٣٧.٥٥٦.٥٤٠٢٥٣١٥٣٩١٦ابراهيم ناصر ابراهيم دمحم داود٣٨٥ ٥٠

٦٠٣٠.٥٤٨٣٥٢١٩.٥١٥٣٣١٦احمد حمدى اسماعيل دمحم عمران٣٨٦ ٤٦

٧٢٣٥٥١٣٩٢٥٢١٦٣٤.٥١٦احمد دمحم احمد عبدالكريم٣٨٧ ٥٥

٧٢٣٠٤٦.٥٣٥٢٢٩.٥١٥٣٦١٥احمد نصرالدين صبرى كامل سليمان٣٨٨ ٤٦

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠احمد وائل سعيد ابو الهدي٣٨٩ ٠

٧٤٣٨٥٥٣٩٢٦٠١٥٣٨١٥احمد ياسر سيد احمد٣٩٠ ٥٤

٧٩٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢.٥١٥٤٠١٦احمد يوسف احمد يوسف على٣٩١ ٥٧

٧٥.٥٣٥٥٢.٥٣٩٢٥٤١٥٣٨١٧ادهم عصام احمد فريد٣٩٢ ٥٢

٦٥٣٤.٥٤٩.٥٣٧٢٣٣١٦.٥٣٧١٥ادهم محمود دمحم حسن على٣٩٣ ٤٧

٦٠٣٠٤٩٣٣٢٢٤١٥٣٦١٦اسامة السيد عبدالسالم عوض٣٩٤ ٥٢

٤٦٢١.٥٣٨٣٠١٨٠.٥١٣.٥٣١١٥اسالم جمال يوسف دمحم٣٩٥ ٤٥

٦١.٥٢٣.٥٤٩٣١٢١٢١٥٣٥١٧اغاثون صبحى ابراهيم عطيه٣٩٦ ٤٧

٦٥.٥٢٤٥٢.٥٣١٢٢٣١٥٣٥.٥١٥.٥السيد رضا عبدالعزيز السيد٣٩٧ ٥٠

٦٠٣٠.٥٤٦.٥٣٤٢١٨١٥٣٩١٦انس سامح دمحم عوض هللا مرعي٣٩٨ ٤٧

٤٤.٥٢٥.٥٤٦.٥٣٢١٩٣.٥١٥٣٧١٥ايهاب دمحم احمد السمان محمود٣٩٩ ٤٥

٧٤.٥٣٥.٥٤٩٣٨٢٥٣١٥٣٩١٥باسل دمحم الحسينى محمود شرابيه٤٠٠ ٥٦

٥٠٢٤٤٥٣٠١٨٥١٥٣٦١٥.٥بدر الدين اسالم دمحم دمحم الحديدي٤٠١ ٣٦

٦٠.٥٣٣٤٥٣٤.٥٢٢٥١٥.٥٣١.٥١٥بالل احمد دمحم محمود٤٠٢ ٥٢

٤٢.٥٣٣٤٥٣٠١٩٥.٥١٣٣٠١٥بالل السيد غريب خليل دمحم٤٠٣ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٤٢٠٦١٦٣٠١٧جهاد مصطفى جمال راوى عبدالعال٤٠٤ ٤٥

٦٤.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٣٣١٥٣٥١٧.٥حسام ناصر شبيب موسى٤٠٥ ٤٩

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣٥١٥حسين خالد عبدالفتاح حسين٤٠٦ ٤٥

٧٢.٥٣٤.٥٥٥٣٨٢٥٦١٥.٥٣٨١٧خالد دمحم حسينى رمضان٤٠٧ ٥٦

٥٣٣٠٤٩٣٠٢١٠١٣.٥٣٥١٥زياد سيد زيدان عبداللة٤٠٨ ٤٨

٦٨.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨٢٥٠.٥١٦٣٩١٧سالم سمير سيد ابراهيم٤٠٩ ٥٧

٤٣.٥٢٤٣٨.٥٢٢.٥١٧٣.٥١٥٣٠١٥.٥سيد خميس سيد يوسف دمحم٤١٠ ٤٥

٥٢.٥٣٧٤٦٣٣٢٢٠.٥١٢.٥٣٢١٥سيف الدين دمحم انسى السيد دمحم٤١١ ٥٢
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٤٧.٥٣٤.٥٣٩٣٤.٥٢٠٠.٥١٦٣٠١٥.٥صالح جمال صالح ابو الحسن٤١٢ ٤٥

٦٥٣٦٤٥.٥٣٢.٥٢٣٤١٦.٥٣٤.٥١٥طارق دمحم عبدالعظيم فرج هللا٤١٣ ٥٥

٦٧.٥٣٧٤٨٣٥.٥٢٤٢١٦.٥٣٣١٦.٥عبدالرحمن اسامه دمحم ابراهيم دمحم٤١٤ ٥٤

٦٩.٥٣٦٤٨.٥٣٧٢٤٦١٦.٥٣٢.٥١٧عبدالرحمن السيد عبد الظاهر دمحم٤١٥ ٥٥

٤٦.٥٣٠٣٨٣٠١٨٠.٥١٥٣١.٥١٥عبدالرحمن خالد ابراهيم بالل٤١٦ ٣٦

٥١.٥٣١.٥٤٥٣٢٢٠٥١٥٣٣.٥١٥عبدالرحمن رمضان عوض ابراهيم٤١٧ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عبدالرحمن شريف محى الدين احمد الدماطى٤١٨ ٠

٧٨.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨١٦.٥عبدالرحمن عمر عيد دمحم٤١٩ ٥٨

٧٠٣٨.٥٥١٣٨٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٦عبدالرحمن محمود شعبان هاللى٤٢٠ ٥٨

٧١.٥٣٩٥٤٣٨.٥٢٦٠١٦٣٦١٦.٥عبدالعظيم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم٤٢١ ٥٧

٦٤٣٦٥١٣٦.٥٢٤٣.٥١٧٣٥١٦.٥عبدهللا سعيد دمحم مصطفى مصطفى٤٢٢ ٥٦

٦٥٣٥٤٥٣٠٢٣٠١٧.٥٣٦.٥١٧عبدهللا يوسف احمد عبدالاله٤٢٣ ٥٥

٦٢.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٥.٥١٨٣٢١٦عبدالملك مصطفى فهمى مصطفى سليمان٤٢٤ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٤١٨٣٨١٧عمر السيد طنطاوى على٤٢٥ ٥٩

٧٢.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٦٣١٦.٥٣٨١٦عمر جابر السيد دمحم السيد٤٢٦ ٦٠

٧١.٥٣١.٥٥٤.٥٣٠٢٤٥.٥١٨٣٢١٥عمر فتحى جوده عبدالسالم٤٢٧ ٥٨

٧٠.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٧.٥١٧٣٤.٥١٥عمر محمود عبدالغنى احمد٤٢٨ ٥٧

٦٩٣٧.٥٤٨٣٣.٥٢٤٤١٥.٥٣٩١٧عمر هانى السيد موسى  مصطفى٤٢٩ ٥٦

٦٩٣٥.٥٥٢.٥٣٣٢٤٤.٥١٥.٥٣٨١٥عمرو جابر ثابت سعدالدين٤٣٠ ٥٤.٥

٦٣٣١٤٥٢٢٢٠٦١٦٣٤١٦.٥غريب احمد غريب احمد اسماعيل٤٣١ ٤٥

٧٥.٥٣٨٥٥٣٦٢٥٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٨كامل دمحم كامل دمحم السيد٤٣٢ ٥٥

٧٣.٥٣٦٥٣٣٠٢٤١.٥١٥.٥٣٩١٥كريم اشرف السيد موسى٤٣٣ ٤٩

٦٥٣٣.٥٤٨٢٠.٥٢١٢١٥.٥٣٢١٥.٥كريم دمحم سليمان حسين٤٣٤ ٤٥

٤٣٣٢.٥٤٥٢١١٨١.٥١٥.٥٣٠.٥١٦مازن احمد دمحم دمحم رشوان٤٣٥ ٤٠

٦٧.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٦١٧مازن عالء صبح السيد٤٣٦ ٥٠

٤٦.٥٣٠٤٥٢٠١٧٣.٥١٥٣٠١٧دمحم ابراهيم عبد ربه احمد٤٣٧ ٣٢

٦٠٣١٤٧.٥٢٠.٥٢٠٤١٧٣١.٥١٥.٥دمحم ابراهيم عبد ربه بدوى٤٣٨ ٤٥

٤٢٢٣.٥٣٩٢١١٥٦.٥١١.٥٣٠١٥دمحم احمد دمحم عبدالاله٤٣٩ ٣١

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٠١٦٣٠١٧دمحم اشرف حسب عبدالاله رشوان٤٤٠ ٤٥

٥٢٣٠٣٥٢١.٥١٧٥.٥١٥٣٢١٦.٥دمحم اشرف عبد ربه عبدالحميد٤٤١ ٣٧

٧٢.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٩١٧٣٢١٥دمحم اشرف على عيد حجازى٤٤٢ ٥٩

٧٢.٥٣٦٥٦.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٧.٥٣٦١٦دمحم اكرم احمد صفوت عبدالهادى٤٤٣ ٥٢
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٦١.٥٣٢.٥٥١.٥٣٢٢٢٥.٥١٥٣٩١٦.٥دمحم جمال السيد عبدالرحمن٤٤٤ ٤٨

٦٨.٥٣٢٥٠٣٣.٥٢٣٠١٥٣٩١٥.٥دمحم حجازى دمحم عبدالرسول٤٤٥ ٤٦

٦٤.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٠٢٢٢.٥١٦.٥٣٨١٥دمحم حسام دمحم عبدالفتاح٤٤٦ ٤٥

٦٥٣٠٥١.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٢١٥دمحم حسن عبدالرحيم احمد٤٤٧ ٤٥

٧٧.٥٣٤٥٦٣٧.٥٢٥٩١٦.٥٣٩١٦دمحم حسن عبدالوهاب احمد٤٤٨ ٥٤

٧٥٣٦٥٩٣٩.٥٢٦٧.٥١٥٣٩١٥.٥دمحم خالد عبده شعالن٤٤٩ ٥٨

٧١٣٠.٥٥٠٣٨٢٣٦.٥١٥٤٠١٦.٥دمحم رافع ابوضيف دمحمين على٤٥٠ ٤٧

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٥دمحم زيدان عبدالعزيز سالم ابراهيم٤٥١ ٥٩

٦٨٣٥٥٣.٥٣٧٢٤٩.٥١٧٣٦١٦.٥دمحم سامي دمحم اسماعيل ابراهيم٤٥٢ ٥٦

٦٠٣٠٥٢.٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٠.٥١٥.٥دمحم سليمان عودة هللا سالمة٤٥٣ ٥١

٦٨.٥٣٥٥٤٣٦٢٤٩.٥١٥.٥٣٩١٥.٥دمحم سيد عبدالرؤوف على مصطفى٤٥٤ ٥٦

٧٤.٥٣١٥٤.٥٣٤٢٥١١٦٣٩١٦.٥دمحم صالح رمضان احمد غنيم٤٥٥ ٥٧

٦٧٣٣٥٦٣٥٢٤٦١٥.٥٣٩١٦دمحم عبدالجليل عبد الشافى عبد الجليل٤٥٦ ٥٥

٦٦.٥٣٧٥٥٣٤.٥٢٥١١٥٣٨.٥١٥.٥دمحم عرفات السيد دمحم٤٥٧ ٥٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠دمحم عالء الدين سيد ابراهيم٤٥٨ ٠

٦١.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢٢٥.٥١٥٣٥.٥١٥.٥دمحم عالء شوقي انور دمحم٤٥٩ ٥٤

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٢٢٣٠١٥٣٢١٥دمحم عمرو ابو العال دمحم ابو العال٤٦٠ ٥٦

٦٠٢٤٤٧٣٠٢١٤١٦.٥٣٧.٥١٥دمحم فوزى بسيونى على٤٦١ ٥٣

٦٠٢٥٤٦٣٠٢١١١٥٣٩١٥دمحم محسن حسن دمحم على٤٦٢ ٥٠

٥٥٣٦.٥٥٣٣٦٢٣٦.٥١٥٣٨١٥.٥دمحم نصر خالف عبدالرحمن٤٦٣ ٥٦

٤٤.٥٢٤٤٥٢٠١٦٨.٥١٥٣٠١٥محمود دمحم دمحم السيد بيومى٤٦٤ ٣٥

٦٩٣٠.٥٥١.٥٣٦٢٤٢١٧.٥٣٧.٥١٧محمود نادر رشدى ابوزيد٤٦٥ ٥٥

٤٤٣٠٤٥.٥٣٥١٩٦.٥١٥٣١.٥١٥مصطفى اشرف دمحم السيد ابو النجا٤٦٦ ٤٢

٥٣٢٥٣٨.٥٣٥١٩٨.٥١٦.٥٣٢١٦مصطفى فؤاد مصطفى دمحم٤٦٧ ٤٧

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧١١٧.٥٣٩١٧معاذ احمد دمحم احمد٤٦٨ ٥٧

٧٠٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٦٣١٧.٥٣٩١٧معاذ اسامه دمحم عبدالسالم٤٦٩ ٥٧

٧٧٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٧.٥٣٩١٧ناصرالدين احمد دمحم على عوض٤٧٠ ٥٦

٦٠.٥٣٠٤٥٣٧٢٢٠.٥١٧.٥٣٤١٧هشام فاضل دمحم فؤاد فاضل٤٧١ ٤٨

٦٣.٥٣٤.٥٥٤٣٦٢٤٣١٥٣٨١٦.٥يحى سامح دمحم عوض هللا٤٧٢ ٥٥

٧٢.٥٣٦٥٥.٥٣٩٢٦١١٦٣٩١٦.٥يوسف احمد سعيد محمود٤٧٣ ٥٨

٦١٣٨٥٠٣٥٢٣٩١٦٣٦١٦يوسف بهاءالدين دمحم السيد عطيه٤٧٤ ٥٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٤٥.٥١٧٣٦١٧يوسف خالد دمحم حسين دمحم٤٧٥ ٥٣
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٧٧٣٨٥٨٤٠٢٧٢١٦.٥٣٩.٥١٧يوسف شريف صباح سليمان صباح٤٧٦ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧١١٦.٥٣٩.٥١٧.٥يوسف طارق السيد يوسف شعبان٤٧٧ ٥٨

٧٢.٥٣٠٤٨.٥٣٢٢٤٣١٦٣٦١٥يوسف عبدهللا ابراهيم السيد عبدالهادى٤٧٨ ٦٠

٦٠٣٥٥٠٣٤.٥٢٣٤.٥١٥٣٧١٦.٥يوسف دمحم فتحى دمحم ابراهيم٤٧٩ ٥٥

٦٣٣٠٤٥٣١.٥٢٢٢.٥١٥٣٢.٥١٦يوسف مسعد دمحم مصطفى٤٨٠ ٥٣

٥٥٣٠٤٥٣٠٢١٠١٢٣٥١٦يوسف وليد يوسف احمد٤٨١ ٥٠

٤٩.٥٣٢٤٥.٥٣٥.٥٢١٧٠٣٢.٥١٥.٥عابد السيد اسماعيل حفنى٢٢٥٠٨ ٥٤.٥

٥١٣٢٤٩.٥٣٥.٥٢٢٠٠٣٠١٥محمود عبد العظيم بدوى دمحم٢٢٥٠٩ ٥٢

٥٤٣٦٤٥٣٠٢١٩٠٣٢١٥عبد هللا حسني دمحم علي٢٢٩٧٨ ٥٤

٥٣٣٥.٥٤٦.٥٣٠٢١٠٠٣١١٥.٥عبد الرحمن حسني دمحم علي٢٢٩٧٩ ٤٥

٦٠٣٥٤٩٣٣.٥٢٢٩.٥٠٣١.٥١٦حمودة دمحم السيد راضي٢٢٩٨٥ ٥٢
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االسماعيلية شمال ٢٥ يناير ع بنيناالدارة المدرسة
٦٨.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٤٢٤١.٥١٥٣٧١٥.٥ابراهيم حسن عبدالوهاب احمد بغدادى٤٨٢ ٥١

٧٤٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٧احمد ايهاب عبدالكريم دمحم سليمان٤٨٣ ٥٩

٦١.٥٣٤٥٢٣٠٢٢٨.٥١٥٣٣١٦.٥احمد جابر علي احمد جابر٤٨٤ ٥١

٦١٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢١٦١٥٣٦١٥احمد رفعت مصطفى محمود٤٨٥ ٤٧

٦٨٣٥٥٣.٥٣٥.٥٢٤١١٥٣٧١٦.٥احمد سيد دمحم احمد٤٨٦ ٤٩

٦٩٣٦.٥٥٢٣٣.٥٢٤٢١٥٣٤.٥١٧احمد طارق دمحم بيومى٤٨٧ ٥١

٤٥.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٨٢١٣٣٣١٥احمد عاطف فاوى دمحم٤٨٨ ٤١

٦٩٣٧٥٥٣٠٢٤١١٥٣٩١٦احمد عبدالرحمن حسن محمود٤٨٩ ٥٠

٦٧.٥٣٤.٥٤٨٣٤.٥٢٣٩.٥١٥٣٨١٦احمد عصام الدين عبدالعظيم دمحم٤٩٠ ٥٥

٦٨.٥٣٥.٥٥٣٣٠٢٤٢١٥٣٦١٥احمد عمرو احمد السمان٤٩١ ٥٥

٦٠٣٧.٥٥١٣٠٢٣١.٥١٥٣٤١٧احمد دمحم عبدالملك السيد الطحان٤٩٢ ٥٣

٧٠٣٥.٥٥١.٥٣٠٢٤٠١٥٣٧١٥.٥احمد ميسرة أحمد سعيد٤٩٣ ٥٣

٧٣.٥٣٦.٥٥١٢٣٢٣٥١٥٣٧١٦.٥احمد ياسر عبدالعليم عبدهللا٤٩٤ ٥١

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٣١٥٣٧.٥١٨ادم دمحم عثمان دمحم٤٩٥ ٥٨

٦٠.٥٣٠٥٢٢٣.٥٢١٥١٣٣٦.٥١٦.٥اسامة دمحم دمحم احمد حمودة٤٩٦ ٤٩

٧٥٣٩٥٧٤٠٢٧٠١٥٣٣١٧.٥اسالم دمحم احمد بشير٤٩٧ ٥٩

٦٢٣٥٥٢٣١.٥٢٢٩.٥١٥٣٦١٦.٥اشرف محمود خلف ابراهيم٤٩٨ ٤٩

٦٤.٥٣٢.٥٥١٣٤.٥٢٣٧.٥١٥٣٧١٦.٥االدهم رافت دمحم عبدالحميد النادى٤٩٩ ٥٥

٦٩.٥٣٠٥٢٣١٢٤٢.٥١٦٤٠١٥ايهاب دمحم صادق علي٥٠٠ ٦٠

٦١٣٣٥١.٥٣٤٢٣٢.٥١٥٣١.٥١٦.٥جالل احمد جالل احمد٥٠١ ٥٣

٦٠٣٧٥٥٣٨.٥٢٥٠١٨٣٥.٥١٧حازم اسماعيل احمد حسين٥٠٢ ٥٩.٥

٧٧٣٨٥٨٤٠٢٧١.٥١٨٣٧.٥١٧حازم دمحم السيد عطيه احمد٥٠٣ ٥٨.٥

٦٦٣١.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣٤.٥١٨٣١١٦حامد حمزة دمحم عمران٥٠٤ ٥٦

٧٧٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٣٣.٥١٩حسين السيد عبدالسالم دمحم٥٠٥ ٥٩

٧٦٣٧٦٠٣٩.٥٢٧٢١٨٣٦١٨.٥حمزه دمحم عبدالمعبود دمحم٥٠٦ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٧٥٧٣٩٢٦٧.٥١٥٣٥.٥١٦خالد دمحم ربيع دمحم العوضى٥٠٧ ٦٠

٦٣٣٢.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٢٩.٥١٧٣٢.٥١٥.٥زياد اشرف ابوالعطا اسماعيل٥٠٨ ٥٣

٦١.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٧٢٢٨١٧٣٠.٥١٥زياد عبدالحميد على عبد السميع على٥٠٩ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٤٤٥٣٣٢٢٨.٥١٩٣٠١٦زياد دمحم احمد حسن٥١٠ ٥٠

٧٢.٥٣٧٥٧.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨٣٦١٨زياد دمحم عبدالحميد درويش٥١١ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٨١٨٣٨١٦زياد دمحم عبدالمنعم ابراهيم٥١٢ ٥٩
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٦٠٣٣.٥٥١٣٩٢٣٦.٥١٨٣٢.٥١٥.٥زين العابدين على محمود عبداال٥١٣ ٥٣

٧٧.٥٣٧٥٧٣٩.٥٢٧١١٨.٥٣٧.٥١٦سليم فاروق سليم احمد الحلوس٥١٤ ٦٠

٦٣٣٣٤٨٣٧.٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٢.٥١٥.٥سيف احمد سعد مصطفى٥١٥ ٥٨

٧٢.٥٣٦٥٧.٥٣٩٢٦٢١٨.٥٣٦.٥١٦سيف احمد دمحم عطيه٥١٦ ٥٧

٧٦.٥٣٧٦٠٤٠٢٧٣١٩٣٥.٥١٧شريف عادل عبدالحميد ابراهيم٥١٧ ٥٩.٥

٦٧.٥٣٥.٥٥٨٣٩٢٥٢.٥١٩٣٣.٥١٦شهاب عبدالحكم جاد الرب على اسماعيل٥١٨ ٥٢.٥

٥٣٣١.٥٤٧٣٦٢١٧.٥١٨٣٣١٥.٥عاصم علي سيد علي٥١٩ ٥٠

٦٩.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٤١١٥٣٧١٧عباس بدوى عباس احمد٥٢٠ ٦٠

٧٥٣٧٥٢.٥٣٧.٥٢٥٨١٦٣٩١٦عبدالرحمن احمد السيد عبد السيد٥٢١ ٥٦

٧٨٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٦٩١٥٣٦١٧عبدالرحمن برئ عبد الرحمن دمحم ابو على٥٢٢ ٥٦

٦٧.٥٣١٥٢٣١٢٤١.٥١٥٣٢.٥١٦عبدالرحمن خالد جالل حسن اسماعيل٥٢٣ ٦٠

٧٦.٥٣٥.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧١٦.٥٣٧١٧عبدالرحمن رضا عبد المنعم احمد حسن٥٢٤ ٥٩.٥

٧٠٣٠.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٠.٥١٧عبدالرحمن شاهين دمحم طايع٥٢٥ ٤٨

٧٤٣٧.٥٥٤٣٥٢٥٥.٥١٦٣٤١٦عبدالرحمن عصام حمدان حامد دمحم٥٢٦ ٥٥

٧٢٣٤٥٣.٥٣٤.٥٢٥١١٦٣١.٥١٥عبدالرحمن دمحم عبد الحميد دمحم٥٢٧ ٥٧

٧١.٥٣٥.٥٤٧٣٢.٥٢٣١.٥١٥٣٣١٥عبدالشافي دمحم عبد الشافي محمود٥٢٨ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٥.٥٣٤.٥٢٥٤١٥٣٣.٥١٦عبداللطيف دياب غانم دمحم صميده٥٢٩ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٧٢٦٤١٥٣٥١٥عبدهللا سمير عبد الرازق حسن٥٣٠ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٥٤١٥٣٣.٥١٦علي حسين علي عبدالرحمن٥٣١ ٥١.٥

٧٣.٥٣٢٤٨.٥٣٣٢٣٥.٥١٥٣٢١٥على عبدالحميد على عبد السميع على٥٣٢ ٤٨.٥

٧٩٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٦٩١٥٣٥.٥١٧على عماد الدين على عطيه٥٣٣ ٥٧

٧٣٣٦٤٥٣٦٢٤١١٥٣٤١٥عماد سعد عماد عبدالقادر٥٣٤ ٥١

٧٤.٥٣٣٤٥٣٢.٥٢٣٢.٥١٥٣٣١٥عمر ابراهيم فاروق دمحم٥٣٥ ٤٧.٥

٧٣.٥٣١.٥٥٢٣٤٢٣٧.٥١٥٣١.٥١٦عمر عبده يحي دمحم الجمال٥٣٦ ٤٦.٥

٧٧٣٥.٥٥٦٣٣.٥٢٦٠١٥٣٣.٥١٥عمر عماد على عبدالقوى٥٣٧ ٥٨

٧١.٥٣٢.٥٤٧٣٦٢٣٨.٥١٥٣٣.٥١٥عمر دمحم عبدهللا ابو بكر٥٣٨ ٥١.٥

٦١٣٠٤٥.٥٣٠٢١٦١٥٣٠١٥عمر محمود قنديل دمحم درويش٥٣٩ ٤٩.٥

٦٦.٥٣١٥٢.٥٣٧.٥٢٤٠١٥٣٣١٥عمرو خالد ابراهيم متولي الذكي٥٤٠ ٥٢.٥

٧٧٣٤.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٣١٦.٥٣٦.٥١٥عمرو مصطفي هاشم نصر٥٤١ ٥١.٥

٧٩٣٩٦٠٤٠٢٧٨١٧.٥٣٧.٥١٦غريب مصطفى غريب حسن٥٤٢ ٦٠

٦٠٣٠.٥٤٦٢٣٢٠٤.٥١٥٣٠١٥كريم جمال دمحم داود سليمان٥٤٣ ٤٥

٧٦٣٦٥٠.٥٣٧٢٥٣١٥.٥٣٣.٥١٥كريم دمحم السيد دمحم٥٤٤ ٥٣.٥
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٦٦٣٠.٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٣.٥١٥٣١١٥مؤمن محمود عدلي محمود٥٤٥ ٤٧

٧٣.٥٣٣.٥٥١٣٨٢٤٨١٥.٥٣٣١٥مازن عماد الدين صبحى دمحم التهامى٥٤٦ ٥٢

٧١.٥٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٥٣٠١٥مازن دمحم جمعه مصطفي دمحم٥٤٧ ٥٠

٦٤٢٦٤٥٣٠٢١٢١٥.٥٣١.٥١٥دمحم ابراهيم فهيم على٥٤٨ ٤٧

٦٧.٥٣٠٤٩٣٠٢٣٣.٥١٧٣٤١٥دمحم احمد ابراهيم عبدالكريم مرسي٥٤٩ ٥٧

٦٨.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٠١٥دمحم السيد سيد دمحم٥٥٠ ٤٧

٧٢٣٠٤٧.٥٣١.٥٢٣٥١٥.٥٣٠١٦دمحم حسنين محى الدين دمحم٥٥١ ٥٤

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٦٢٦٢١٥.٥٣٢.٥١٥دمحم ساجد حامد عبدالسالم٥٥٢ ٥٧

٧٢.٥٣٠٤٧٣٧٢٤١.٥١٥.٥٣٢١٧دمحم سيد عبدالمولى يوسف محجوب٥٥٣ ٥٥

٧٣.٥٣٠٥٣٣٦٢٥٢.٥١٦٣٦.٥١٥دمحم سيد دمحم احمد جاد الرب٥٥٤ ٦٠

٦٨٣٠٤٥٣٢٢٣٠١٥.٥٣٠١٥دمحم سيد دمحم على٥٥٥ ٥٥

٧٥.٥٣٦٤٥٣٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٤١٦.٥دمحم صالح عوده زايد٥٥٦ ٥٣

٧٧٣٩٥١٣٧٢٦٠١٧.٥٣٤.٥١٦دمحم عادل مصطفى على احمد٥٥٧ ٥٦

٧١٣١٥٢.٥٣٣٢٤٣.٥١٦٣٣.٥١٦دمحم عبدالمنعم احمد عبد اللة دمحم٥٥٨ ٥٦

٥٤.٥٢٥.٥٤٥٢٠١٩٧١٦٣٠١٦دمحم عبدالوهاب عبدالمجيد راتب٥٥٩ ٥٢

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٦٣٨١٦.٥دمحم عالء عاشور يوسف٥٦٠ ٦٠

٧٣.٥٣٠.٥٥٢٣٢٢٤٨١٥٣٩١٦دمحم على احمد على دمحم٥٦١ ٦٠

٧٢٣٣٥٠.٥٣١٢٤٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٦دمحم على عزازى دمحم عزازى٥٦٢ ٥٦

٧٠.٥٣١٥٣٣٠٢٣٩.٥١٦.٥٣٦.٥١٦دمحم مجدى محمود حسين داود٥٦٣ ٥٥

٧٠٣٠٥٢٣٠٢٣٦١٦.٥٣٣.٥١٧دمحم محمود سالمان محمود٥٦٤ ٥٤

٧١.٥٣٠.٥٥٦٣١.٥٢٤٤.٥١٦٣٤.٥١٧دمحم ناصر دمحم ابراهيم فاضل٥٦٥ ٥٥

٧٠.٥٣٠٥٢.٥٣٣.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٣.٥١٧.٥دمحم نصر على ابراهيم احمد٥٦٦ ٥٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٨٣٨٢٦٥١٦٣٣.٥١٦.٥دمحم هانئ بدران سليمان فودة٥٦٧ ٥٩

٧٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٤٥.٥١٥.٥٣٢١٥دمحم هشام مصطفى ابراهيم٥٦٨ ٥٧

٧٧٣٥.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٩١٥.٥٣٥.٥١٧دمحم ياسر دمحمالسيد احمد٥٦٩ ٥٩.٥

٧٧٣٥٥٨.٥٣٦٢٦٦١٦٣٦١٦دمحم يونس سالمان اسليم٥٧٠ ٥٩.٥

٧٨٣٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٧٣٦١٦محمود ابراهيم محمود دمحم٥٧١ ٥٩

٧١٢٦٤٦٣٠٢٢٦١٦.٥٣٤.٥١٥محمود اشرف حسن على دمحم ابو النواس٥٧٢ ٥٣

٧٩٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥محمود امين فكري عطيه٥٧٣ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٨٣٨.٥٢٦٩١٦.٥٣٦١٦.٥محمود سعد عبدالمنعم دمحم٥٧٤ ٥٨

٧٦٣٣٥١.٥٣١٢٤٧١٦.٥٣١.٥١٧.٥محمود دمحم على غريب٥٧٥ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٨٢٦٣.٥١٥٣٧١٧.٥محمود دمحم محمود محمود ابراهيم٥٧٦ ٥٧.٥
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٧١٣٥.٥٥٤٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٧١٦.٥محمود ناصر حسين علي عبدالحليم٥٧٧ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٦٥.٥١٥٣٧.٥١٧.٥مصطفى سامح سعيد على٥٧٨ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٤٤٥.٥٣٢٢٣١.٥١٥٣٠١٧مصطفي صالح عوده زايد٥٧٩ ٤٩.٥

٦٢٣٠٤٧.٥٣٠٢١٤.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥معاذ احمد عبدالعال احمد٥٨٠ ٤٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٤٣٧٢٦٣.٥١٥٣٤١٦.٥مهند تامر دمحم على٥٨١ ٥٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٢٢٢٨.٥١٥٣٤.٥١٧نور دمحم يوسف حمدان٥٨٢ ٤٩

٦٦٣٥٤٩٣٠٢٢٩١٥٣٢١٦.٥هشام احمد عبدالعال عبدالحليم٥٨٣ ٤٩

٥٥٢٢.٥٣٨.٥٢٢١٨٣.٥١٢.٥٣١.٥١٧هشام حمدان حسين سليمان عسكر٥٨٤ ٤٥.٥

٧٠٣٣.٥٤٧.٥٣٥٢٣٦.٥١٥٣٥.٥١٨يحيى دمحم يحيى دمحم٥٨٥ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٥٥١٣٢٢٤١١٥٣١.٥١٦.٥يوسف احمد عبدهللا مطاوع٥٨٦ ٤٩.٥

٧٦٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٦١١٥٣٥.٥١٧.٥يوسف السيد طلعت السيد دمحم غنيم٥٨٧ ٥٨

٧٦٣٧٥٤٣٧٢٦١١٥٣٤.٥١٧.٥يوسف حسن اسماعيل حسن٥٨٨ ٥٧

٧٥.٥٣٩٥١.٥٣٩٢٥٩١٥٣٤.٥١٨يوسف عادل مصطفى على احمد٥٨٩ ٥٤

٦٦٣٠٤٦.٥٢١.٥٢١١.٥١٣٣٣.٥١٨يوسف على عبدالحفيظ دمحم٥٩٠ ٤٧.٥

٧٠٣٠٥٢.٥٣٤٢٣٦١٥٣٢.٥١٨يوسف دمحم احمد ابراهيم صقر٥٩١ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٠٣٦٢٣٤.٥١٥٣١.٥١٥.٥يوسف دمحم عبدالوهاب مراجع٥٩٢ ٤٨.٥

٦٨٣٥٤٧٣٥٢٣٥.٥١٥٣٤.٥١٥يوسف دمحم فاروق على السيد٥٩٣ ٥٠.٥

٧٢٣٥٤٥٣٦٢٣٩١٥٣٧.٥١٥.٥يوسف دمحم محمود عبدالعزيز٥٩٤ ٥١

٧٤٣٦.٥٥٣٣٧.٥٢٥٨.٥١٥٣٣.٥١٦.٥يوسف مرسى محمود مرسى٥٩٥ ٥٧.٥
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االسماعيلية شمال ١٦ اكتوبر ع بنيناالدارة المدرسة
٧٣٣٢٤٥٣٢.٥٢٣٤١٥٣٦١٨ابرام يوسف بسادة يوسف٥٩٦ ٥١.٥

٧٤.٥٣٢٥٥٣٨.٥٢٥٦١٦٣٤١٨.٥احمد حسين فاروق محمود٥٩٧ ٥٦

٦٣٣٥٤٦.٥٣٥٢٢٧١٥٣٠.٥١٦احمد رزق احمد رزق على٥٩٨ ٤٧.٥

٧٩٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٤١٧٣٥١٨احمد رضا دمحم صديق٥٩٩ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٣.٥١٦.٥٣٥١٧.٥احمد سامح كامل ابراهيم٦٠٠ ٥٠

٧٦٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٤.٥١٧٣٤.٥١٩احمد سيد دمحم العربى٦٠١ ٥٥

٧٠٣٦.٥٥٤٣٦٢٥٠.٥١٧٣٠.٥١٧.٥احمد عادل محمود حسين خليل٦٠٢ ٥٤

٦٥.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٥.٥١٧.٥٣٤.٥١٨.٥احمد عباس دمحم عبدهللا٦٠٣ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٥٧١٧٣٤.٥١٨احمد عبدالشافي احمد ابراهيم٦٠٤ ٥٣.٥

٧٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٦٨١٨.٥٣٠.٥١٨.٥احمد مجدى احمد ابوسريع٦٠٥ ٥٧.٥

٧٤٣٦.٥٥٧.٥٣٩٢٦٢.٥١٨.٥٣٤١٧.٥احمد دمحم احمد دمحم٦٠٦ ٥٥.٥

٧٤٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٦٣١٨٣٨١٧.٥احمد دمحم شاكر دمحم٦٠٧ ٥٨

٧٥.٥٣٨٥٩.٥٣٨٢٧٠١٧.٥٣٩١٨احمد دمحم صالح محمود احمد٦٠٨ ٥٩

٧٣٣٧.٥٥٥٣٨.٥٢٥٩١٨٣٧١٨احمد هشام عبدالمنعم ابراهيم٦٠٩ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٧١٩احمد يوسف ابو الوفا عطيه احمد٦١٠ ٦٠

٦٩٣٥.٥٥٣.٥٣٧٢٤٤١٨.٥٣٣١٨ادهم سيد رضا رشدى حسن٦١١ ٤٩

٦٩٣٤.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٢١٨.٥ادهم عمرو دمحم ابراهيم٦١٢ ٥٤

٦١.٥٣١٥٣.٥٣٧.٥٢٣٧١٧٣٢.٥١٧.٥ادهم فتحى عبدالفتاح على احمد٦١٣ ٥٣.٥

٧٧٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٤١٦.٥٣٣١٧اسامة هشام ابراهيم ابراهيم٦١٤ ٥٥

٧٢٣٥.٥٥٧٣٣.٥٢٥١.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥اسالم احمد مختار ابوالفضل٦١٥ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٥.٥١٨٣٥١٨اسالم اسامة ابوالنواس حسنين٦١٦ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٨٥٣.٥٣٤.٥٢٤٤١٥.٥٣٤.٥١٦.٥اسماعيل اسماعيل احمد اسماعيل عطيه٦١٧ ٤٨.٥

٦٠.٥٣٧٤٨.٥٣٠٢٢٣١٥.٥٣٣١٦امين حسن دمحم حسين احمد٦١٨ ٤٧

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧١١٨٣٧١٧.٥ايهاب دمحم ابو دهب على معبد٦١٩ ٥٨.٥

٧٣٣٧٥٨.٥٤٠٢٦٦١٨٣٤.٥١٦.٥باسل مصطفى صالح عبدالمجيد٦٢٠ ٥٧.٥

٧٣٣٧٥٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٥.٥١٧.٥بالل بدر نمر صادق٦٢١ ٥٥

٦٨٣٧.٥٥٣.٥٣١٢٤٢١٧.٥٣٦.٥١٧.٥جمعه عصام جمعه السيد ابراهيم٦٢٢ ٥٢

٦٧٣٥٥٢٣٦٢٣٧١٦٣٦١٧.٥حاتم عبداللطيف ابوضيف على حسن٦٢٣ ٤٧

٦٩٣٦.٥٥٠.٥٣٠٢٤٢.٥١٦٣٤١٦حاتم دمحم السيد عطيه٦٢٤ ٥٦.٥

٧٧٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣١٦.٥٣٤١٧.٥حسن دمحم حسن ابراهيم٦٢٥ ٥٩

٦٥.٥٣٥٤٥٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣٦١٧حسين احمد حسين خضري٦٢٦ ٥٣
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٦٦٣١.٥٤٦٣٠٢٢٠.٥١٦.٥٣٠١٦.٥حسين السيد عبدالحميد السيد٦٢٧ ٤٧

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٤٠٢٦٥١٥٣٥.٥١٧حمزه احمد عبدالواحد حسن سليمان٦٢٨ ٥٧

٧٧٤٠٥٦.٥٣٨٢٦٨١٥.٥٣٧.٥١٧زياد احمد غريب عبدالجواد٦٢٩ ٥٦.٥

٧٠٣٢٤٧٣١.٥٢٣٤.٥١٦.٥٣٢.٥١٧زياد ايمن محمود سعادة٦٣٠ ٥٤

٧٣٣٩.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٧٣٥.٥١٧زياد تامر سعيد السيد٦٣١ ٥٩

٧٦٣٨.٥٥٦٣٧٢٦٥.٥١٧.٥٣٧١٧.٥زياد دمحم عليوه دمحم٦٣٢ ٥٨

٧٣.٥٣٣.٥٤٨٣٠.٥٢٣٠.٥١٧.٥٣٥.٥١٨زياد دمحم لطفي عبدالعزيز علي٦٣٣ ٤٥

٧٠.٥٣٠٤٧.٥٣٤٢٢٧١٦٣١.٥١٧زياد دمحم محمود ابراهيم سيد احمد٦٣٤ ٤٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٢٢٢٤١٦٣٣١٦ساجد دمحم شعبان حلمى حسن٦٣٥ ٥٢.٥

٦٩.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٠.٥١٧.٥سراج دمحم حسن دمحم٦٣٦ ٤٨.٥

٧٣٣٣٤٨٣٣٢٤١١٥.٥٣٠.٥١٦سيد احمد السيد عبدالفتاح السيد٦٣٧ ٥٤

٧٦٣٨٥٥٣٨٢٦١.٥١٦٣٦.٥١٨سيف احمد دمحم دمحمسليم العايدى٦٣٨ ٥٤.٥

٧٧٣٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٧١٦.٥٣٥١٨.٥سيف بدوى ابراهيم سيف النصر٦٣٩ ٥٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٦٨١٧.٥٣٠١٨شريف ايمن انور دمحم سليمان٦٤٠ ٥٦

٧١.٥٣٠٤٥٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٧١٧عبدالرحمن احمد متولى عبدهللا بسيونى٦٤١ ٥٥

٧١٣٠٤٧.٥٣٥٢٣٣.٥١٥.٥٣٢١٨عبدالرحمن السيد دمحم ابراهيم دمحم٦٤٢ ٥٠

٧٥.٥٣٥.٥٥٣٣٤.٥٢٥٣.٥١٧٣٧١٧عبدالرحمن تامر السيد حسن٦٤٣ ٥٥

٦٧.٥٣٠٤٧٣٦٢٣٢١٦.٥٣٢١٧عبدالرحمن عادل بركات دمحم٦٤٤ ٥١.٥

٦٩.٥٣٨٥٠٣٤٢٤١١٦٣١.٥١٨عبدالرحمن عبدالمنعم السقا عبد مقصود٦٤٥ ٤٩.٥

٧١٣٥.٥٥٥٣٥.٥٢٥١١٦٣٧١٨عبدالرحمن دمحم الدمرداش السيد٦٤٦ ٥٤

٧١٣٢.٥٥١٣٥٢٤٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٨عبدالرحمن دمحم السيد عبدالمتعال٦٤٧ ٥٧

٧٣٣٥.٥٤٦.٥٣٧٢٤٥١٧٣٥١٨عبدالرحمن دمحم جمال الدين طه غريب٦٤٨ ٥٣

٧٢.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٦٢٥٠.٥١٥.٥٣٣.٥١٨عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم٦٤٩ ٥٣

٧٠.٥٣١٤٦٣٣.٥٢٣٠١٦.٥٣٢.٥١٧عبدالرحمن دمحم فاروق عبده عبدالرحمن٦٥٠ ٤٩

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٥.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم فتحى دمحم٦٥١ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧٣٤.٥١٨عبدالرحمن نهاد دمحم احمد٦٥٢ ٦٠

٧٢٣٥٥٦٣٨٢٥٥١٥٣٣١٦.٥عبدالعزيز رافت عبدالعزيز برعي٦٥٣ ٥٤

٧١.٥٣٥٥٢.٥٣٠.٥٢٣٩.٥١٥٣٥١٧.٥عبدهللا احمد دمحم دمحم كحوش٦٥٤ ٥٠

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٥٣٤.٥١٦عبدهللا سلطان دمحم عبدالصمد٦٥٥ ٥٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٣.٥٢٥١١٥٣٤١٦.٥عبدهللا دمحم شافعي دمحم شافعي٦٥٦ ٤٩

٦٩.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٠١٥٣٣١٦.٥عبدهللا مصطفى دمحم دمحم٦٥٧ ٣٣.٥

٧٠٣٧.٥٤٨.٥٣١٢٣٦.٥١٥٣٠١٧عبدهللا يوسف السيد يوسف٦٥٨ ٤٩.٥
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٧٠.٥٣٤.٥٤٨٣٠٢٣٣١٥.٥٣٤١٥.٥على ابراهيم احمد دمحم٦٥٩ ٥٠

٧١٣٦٥٦٣٧.٥٢٥٥.٥١٥٣٥١٦.٥على مصطفى عبداللطيف موسى ابراهيم٦٦٠ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٨٣٥.٥١٧.٥على وائل على سليمان٦٦١ ٦٠

٥٢٣٠.٥٤٥.٥٢١١٩٤١٣.٥٣٠١٦عمر احمد عبدالعزيز فرج درويش٦٦٢ ٤٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٧٢٦٠.٥١٥.٥٣٧١٨عمر احمد عبدالمنعم احمد٦٦٣ ٥٨

٦١٣١.٥٤٥.٥٢١.٥٢٠٥١٢٣٠.٥١٨.٥عمر اشرف مرسي على حنفي٦٦٤ ٤٥.٥

٧١٣٢.٥٤٧٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٥.٥١٧.٥عمر عبدالعزيز السيد عبد العزيز٦٦٥ ٥١

٧٦٣٦٥٧٣٦٢٥٩.٥١٥٣٥١٧عمر دمحم حسن محجوب علي٦٦٦ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٥٥٣٣١.٥٢٤٣١٦.٥٣٠١٧عمر دمحم غريب علي العزبي٦٦٧ ٤٩

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٥٣٦١٧عمر محمود عبدالهادى متولى٦٦٨ ٦٠

٦٠٣٧٥٦.٥٣٩٢٤٦.٥١٥٣٧١٧عمرو السيد دمحم حامد٦٦٩ ٥٤

٧٦٣٦٥٧.٥٣٨٢٦٦١٥٣٥.٥١٧عمرو خالد السيد دمحم السيد٦٧٠ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٥.٥٥٣٣٩.٥٢٤٦.٥١٥٣٥.٥١٦عمرو دمحم عبدالفتاح حمدان٦٧١ ٤٩

٧٧٣٧٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٥٣٨١٧فؤاد ايهاب ابراهيم ابو الفتوح٦٧٢ ٥٩

٧٣.٥٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٥٩١٥٣٩.٥١٨.٥فادى اشرف فتحى سامى٦٧٣ ٥٣.٥

٧١.٥٣٣.٥٥٨٣٨.٥٢٥٩.٥١٦٣٧١٨فارس ريام عبدالجيد على عبد الجيد٦٧٤ ٥٨

٧٠٣٣٥١٣٨٢٤٠١٥٣٨.٥١٨فراس دمحم مصطفى فلهم٦٧٥ ٤٨

٦٩.٥٣٠٤٥٣٨٢٣١.٥١٥٣٧١٥كريم ايمن دمحم احمد٦٧٦ ٤٩

٦٧.٥٣٠٥٥.٥٣٩٢٤٠١٦٣٥١٧كريم خالد بيومى دمحم٦٧٧ ٤٨

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٠.٥١٦٣٥.٥١٦.٥كريم عادل جابر عبدالكريم٦٧٨ ٥٣.٥

٦٩٣٤٤٩٣٩٢٤٥١٧.٥٤٠١٨كيرلس ايهاب نصيف فارس٦٧٩ ٥٤

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥لؤى اسامه دمحم خليل٦٨٠ ٥٩.٥

٦٩.٥٣٣.٥٥٢٣٩٢٤٨١٥.٥٣١.٥١٦مؤمن دمحم جمال محجوب٦٨١ ٥٤

٦٦٣٠٤٧.٥٣٠٢١٨.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥مؤمن مصطفي احمد دمحم احمد٦٨٢ ٤٥

٧٠.٥٣٦٥٦٣٩٢٥٠.٥١٧٤٠١٥.٥ماجد نبيل عزيز زكى٦٨٣ ٤٩

٧٧.٥٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٦١٨.٥٣٩.٥١٥.٥مازن سمير احمد ابو المعاطى٦٨٤ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦١٦.٥٣٩١٦.٥مازن فؤاد انور فؤاد ابراهيم٦٨٥ ٥٩

٦١.٥٣٠.٥٤٦٣٣٢١٧١٦.٥٣٧.٥١٧مازن دمحم قناوى دمحم٦٨٦ ٤٦

٧٨٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦١٧.٥٣٧١٧مازن هشام جعفر دمحم٦٨٧ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٤.٥٥١.٥٣٠٢٤٥.٥١٧٣٦.٥١٥دمحم ابو بكر عبدالرحيم محمود٦٨٨ ٥٧

٧٦٣٨.٥٥٤.٥٣٦٢٥٩.٥١٨٣٥.٥١٧.٥دمحم احمد دمحم الالشى٦٨٩ ٥٤.٥

٧١.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٣٢٣٨١٨٣٤.٥١٦.٥دمحم اسامة عبدالراضى مبارك٦٩٠ ٥٢.٥
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٧٣.٥٣٦٥١.٥٣٦٢٥٤.٥١٥.٥٣٦١٦دمحم اشرف احمد عبدالغفار السيد٦٩١ ٥٧.٥

٦٤.٥٣٠٤٧٣٣٢١٩.٥١٧٣١.٥١٦دمحم السيد عبدالحميد السيد٦٩٢ ٤٥

٧٤٣٤٤٥٣٢٢٣٨.٥١٧.٥٣٦١٥دمحم اهاب دمحم يسرى توفيق٦٩٣ ٥٣.٥

٧٦٣٦.٥٤٦٣٤٢٤٧١٧.٥٣٦١٧.٥دمحم تامر زغلول دمحم عزازى٦٩٤ ٥٤.٥

٧٤٣٥.٥٥١٣٥٢٥١.٥١٦٣٤.٥١٦.٥دمحم تامر دمحم نويشي٦٩٥ ٥٦

٧٥٣٤.٥٤٥٣٤٢٤١.٥١٦٣٤.٥١٥دمحم حازم احمد طه٦٩٦ ٥٣

٧٥.٥٣٢٤٨٣٦٢٤٢.٥١٦٣٢.٥١٧.٥دمحم خالد دمحم رشيدي٦٩٧ ٥١

٧٥٣٥.٥٤٦٣٥٢٤٨.٥١٨٣٣١٦دمحم سامح دمحم يوسف٦٩٨ ٥٧

٧٤٣٥٥١.٥٣٣٢٥١.٥١٧٣٣.٥١٧دمحم سامى سيد سلطان٦٩٩ ٥٨

٦٩٣٥٤٦٣٣٢٣٤.٥١٧٣٠١٦دمحم سيد محمود دمحم٧٠٠ ٥١.٥

٧٠٣٥.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٦١٦.٥٣٥.٥١٦دمحم شادى باز احمد٧٠١ ٥٥.٥

٧٣٣٤٥٢.٥٣٠٢٤٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم عصام دمحم توفيق احمد٧٠٢ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٧٣١.٥٢٣٧١٦.٥٣٥١٦.٥دمحم على محمود على غريب٧٠٣ ٥٣.٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٢١٦.٥٣٢١٦دمحم عمرو لطفى حافظ نجم٧٠٤ ٥١

٧٣.٥٣١.٥٥٠٣٤٢٤٥١٧٣٦١٦.٥دمحم عوض دمحم عبداللطيف٧٠٥ ٥٦

٧٧٣٧.٥٥٦٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٧١٦.٥دمحم فتحي عبداللة دمحم٧٠٦ ٦٠

٧١.٥٣٠.٥٥٢٣٠٢٤٤١٦٣٦١٧دمحم ماجد دمحم عثمان٧٠٧ ٦٠

٦٠٢٢.٥٤٦٣٠٢١٠١٥.٥٣٥.٥١٦دمحم محروس فرج مرسى٧٠٨ ٥١.٥

٦٥٢٣٤٥٣٠٢١٣١٣.٥٣٦١٦.٥دمحم محمود نجيب محمود السيد٧٠٩ ٥٠

٦٧٣٠٤٩.٥٣١٢٣٢١٥٣٣١٦دمحم مصطفى سعدى مصطفى عبدالعال٧١٠ ٥٤.٥

٧٤٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٤٥١٥٣٠.٥١٨دمحم هانى السيد عبدالعزيز السيد٧١١ ٥٢

٧٤٣٦٥٠٣٦.٥٢٤٧١٥٣٦١٧.٥دمحم ياسر دمحم عفيفي٧١٢ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٠٤٧.٥٣٥٢٣٩.٥١٥٣٣.٥١٧محمود عماد عبدهللا دمحم٧١٣ ٥٢.٥

٧٢٣٢٤٩٣٠٢٣٩.٥١٥٣١.٥١٧محمود دمحم خميس دمحم على٧١٤ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧٥٣.٥٣٢.٥٢٥٤١٥٣٤.٥١٦محمود دمحم عيد احمد مراد٧١٥ ٥٥.٥

٧١٣٢٥٦.٥٣٦٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٦.٥محمود دمحم محمود سليم٧١٦ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٢١٥.٥٣٧١٦محمود وائل دمحم احمد٧١٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٧٢٧٠١٧.٥٣٧١٨محمود والء فاروق بحر٧١٨ ٦٠

٧٢٣٢٥١.٥٣٧.٥٢٤٤.٥١٦٣٦.٥١٧مروان احمد دمحم علوان دمحم االحمدي٧١٩ ٥١.٥

٦٢٣٠٤٥٣١٢١٦١٥٣٤١٦مروان ايمن شوقى الوردانى٧٢٠ ٤٨

٧٧.٥٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٥٣٩١٧.٥مصطفى احمد غريب أحمد٧٢١ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٥٣٨١٦مصطفى سيد دمحم دمحم٧٢٢ ٦٠
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٦٠.٥٣٠٤٨٣٤٢٢٣.٥١٥٣٦١٥مصطفى وائل سيد التميمى على٧٢٣ ٥١

٦٤٣٠٤٩٣٢٢٢٥١٥.٥٣٥١٧معاذ دمحم ابوبكر عبدالكريم٧٢٤ ٥٠

٧٠.٥٣٥٥٠.٥٣١٢٤١١٥٣٤١٥معاذ مصطفى محمود دمحم٧٢٥ ٥٤

٦٤٣٧٤٨.٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٧١٨.٥مينا سامح وقيم توفيق٧٢٦ ٥٤

٥٥.٥٣٨.٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٢١٨.٥نور اسامه سيد حسين دمحم٧٢٧ ٥١.٥

٥٥.٥٣٣٤٥٣٠.٥٢١٤١٥٢٥١٥.٥نور الدين دمحم سمير سالم حافظ٧٢٨ ٥٠

٧٠.٥٣٧.٥٥٤٣٤.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٥١٨يحيى فكرى على دمحم شلبى٧٢٩ ٥٧

٦٠٣٣.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٣١٦.٥يوسف ابراهيم حسن محمود٧٣٠ ٤٨

٧٠٣٥٥٤٣٤٢٤٥.٥١٥٣١.٥١٦يوسف ابراهيم دمحم ابراهيم مصطفى٧٣١ ٥٢.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠يوسف احمد سيد ابراهيم غريب٧٣٢ ٠

٧١٣٩.٥٤٧٣٨.٥٢٥٠١٥.٥٣٥١٧.٥يوسف احمد دمحم مرسى٧٣٣ ٥٤

٧٣٣٢٤٧.٥٣٣٢٤٥.٥١٧٣٤.٥١٥يوسف حسام نصر الدين مصطفى٧٣٤ ٦٠

٦٧٣٥.٥٤٧٣٢٢٣٥.٥١٥٣٤١٦يوسف حسن يونس يونس٧٣٥ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٥.٥٣١١٥.٥يوسف رشاد كرام دمحم عثمان٧٣٦ ٥٨.٥

٧٣٣٩٥٠.٥٣٠٢٤٦.٥١٥.٥٣١١٧يوسف عالء على سليمان٧٣٧ ٥٤

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٥.٥٣٦١٧.٥يوسف عماد حسين مسعودعبدالحليم٧٣٨ ٦٠

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٧١٥.٥٣٤.٥١٦يوسف دمحم اسماعيل دمحم٧٣٩ ٤٨

٦٧٣٢.٥٥٠.٥٣٤٢٣٩.٥١٥.٥٣٣.٥١٧يوسف دمحم السيد حافظ٧٤٠ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٤.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٧يوسف دمحم السيد دمحم السيد المركبي٧٤١ ٥٤.٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٧٣٣٢٢٥.٥١٥٣٥.٥١٦يوسف دمحم عبدالودود احمد دمحم٧٤٢ ٥٠.٥

٧٧٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٦٧١٥٣٥.٥١٨يوسف وائل دمحم زناتي٧٤٣ ٥٦

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٢٥ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

االسماعيلية شمال الشيخ زايد ع بنين االدارة المدرسة
٦٣٣٤.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٧٣٦.٥١٦.٥ابراهيم وليد دمحم محمود السيد عيسى٧٤٤ ٤٦

٦٦٣٥٤٥٣١.٥٢٢٦.٥١٥٣٣.٥١٧.٥احمد السيد مصطفى دمحم٧٤٥ ٤٩

٧٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٨احمد الشاذلى دمحم عباس٧٤٦ ٦٠

٦٣.٥٣٤.٥٤٧.٥٣١٢٢٢١٥٣٥١٦.٥احمد ايهاب أحمد دمحمعبدالمنعم٧٤٧ ٤٥.٥

٥٢.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٨٣١٢.٥٣٢١٥احمد خالد حسن دسوقى٧٤٨ ٣٢

٦٦٣٧٤٧.٥٣٣٢٣٢١٥٣٧.٥١٦.٥احمد خالد نصر علي العسال٧٤٩ ٤٨.٥

٥٤.٥٣٢٣٨.٥٣٠١٩١١٢٣٥.٥١٦.٥احمد عادل توفيق دمحم مرزوق٧٥٠ ٣٦

٤٤٢٦٤٦٣٠١٨٢١٣.٥٣٠١٨.٥احمد عاطف دمحم معاطى الصادق٧٥١ ٣٦

٦٠٣٦٣٧٣٠٢١٠١٣٣٥١٨احمد على حلمى على عبداللطيف٧٥٢ ٤٧

٦١٣٣.٥٤٥٣٢.٥٢١٧١٥٣٥١٨احمد دمحم بيلى دمحم٧٥٣ ٤٥

٦٨.٥٣٦.٥٤٨٣٦٢٣٨.٥١٥٣٥١٩.٥احمد دمحم على بكرى عبدالغفار٧٥٤ ٤٩.٥

٧٤٣٧.٥٥٢٣٨.٥٢٥٥.٥١٥٣٦.٥١٨.٥احمد محمود فاروق عثمان عفيان٧٥٥ ٥٣.٥

٦٠٣٥.٥٤٥٣٦٢٢٢١٥٣٣.٥١٨.٥احمد وليد احمد علي٧٥٦ ٤٥.٥

٦٠٣٧٤٥٣٤.٥٢٢١.٥١٥٣١١٨.٥احمد وليد عبدالرحمن فهيم علوان٧٥٧ ٤٥

٦٠٣٧٤٥٣٥٢٢٣١٥٣٠١٩اسامة عاطف عباس احمد٧٥٨ ٤٦

٦٠٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢١٨١٥٣٦١٧.٥اسامه اشرف اسماعيل اسماعيل٧٥٩ ٤٥

٤٤.٥٣١٣٨.٥٣٠١٨٠١٢.٥٣١١٩اسالم عراقي دمحم عبدالحميد سليمان٧٦٠ ٣٦

٧٠.٥٣٦٤٥٣٢٢٣٢.٥١٥٣٣١٩السيد محمود السيد محمود٧٦١ ٤٩

٦٦٣٤.٥٤٥٣١٢٢٧.٥١٥٣٤.٥١٨.٥امير عادل جمعه راشد٧٦٢ ٥١

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٧١٢.٥٣١١٧جالل عالء مصطفى بسيوني٧٦٣ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢١٤١٥٣٤.٥١٧.٥حسام دمحم السيد السيد السيد جيد٧٦٤ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٣٥٢١٧١٥٣٤١٨.٥حسن السيد حسن دمحم حسن٧٦٥ ٤٥

٧٥٣٨٥٥٣٧٢٦٤١٥٣٤٢٠حسن السيد عبده سليمان٧٦٦ ٥٩

٧٤.٥٣٤.٥٥١٣٦٢٥٦١٦٤٠١٧حسن جمال حسن خليل درباله٧٦٧ ٦٠

٦٠.٥٣٠٤٦٣٤٢٢٤١٥٣١.٥١٧.٥حسين طارق حسين عمر٧٦٨ ٥٣.٥

٧١٣٥.٥٤٧٣٥.٥٢٤٢.٥١٥٣١.٥١٦.٥خالد وليد حسين عثمان٧٦٩ ٥٣.٥

٧٤٣٩.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٩٢٠رامى وضاح عبدالعظيم دمحم٧٧٠ ٥٥

٦٥٣٣٤٥٣٨٢٣٤١٥٣٠١٨زياد اسامه عبدهللا عزيز دمحم قاسم٧٧١ ٥٣

٦٠٣٥.٥٤٥٣٤.٥٢٢٦١٦٣٠١٥زياد حسن دمحم السيد منصور٧٧٢ ٥١

٦٤٣٥٤٥٣٣.٥٢٣٣.٥١٥٣٢١٨.٥سيد احمد دمحم دمحم عبدالعزيز٧٧٣ ٥٦

٦٨٣٤٥٠٣٧٢٤٤١٥٣٠١٨.٥سيد اشرف دسوقى دمحم ابراهيم٧٧٤ ٥٥
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٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٥٣٥.٥١٩.٥سيف الدين دمحم الشاذلي علي٧٧٥ ٦٠

٦٣٣١.٥٤٥٣٧.٥٢٢٨١٥٣١١٦.٥سيف عمرو فاروق اسماعيل اسماعيل٧٧٦ ٥١

٦٦٣١.٥٤٥٣٧٢٣٢.٥١٥٣١١٦شريف امجد حلمى دياب٧٧٧ ٥٣

٦٢.٥٣٢٤٥٣٧٢٢٨.٥١٥٣٣.٥١٥صبرى جمال صبرى درويش ابراهيم٧٧٨ ٥٢

٧٠.٥٣٢٤٩٣٧.٥٢٤٢.٥١٨٣٣.٥١٥صبرى دمحم صبرى حسن٧٧٩ ٥٣.٥

٧٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧١٧.٥٣٣.٥١٧عادل احمد عادل على ذكى٧٨٠ ٥٨

٤٦٢٣٣٩٣٣١٨٦١٥٢٥.٥١٥عبدالرحمن اشرف مصطفى احمد السيد٧٨١ ٤٥

٧٧٣٥٥٢.٥٣٩.٥٢٦٢١٥٣٠.٥١٧.٥عبدالرحمن طارق دمحم دمحم على٧٨٢ ٥٨

٧٧.٥٣٤٥٨٣٨.٥٢٦٦١٥٣٦.٥١٧عبدالرحمن غريب حسين حسن عمر٧٨٣ ٥٨

٦٦٣٣٤٧٣٧.٥٢٣٨.٥١٥٣٢.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم احمد دمحم٧٨٤ ٥٥

٧٣٣٥٥٤٣٨٢٥٨١٥٣٧.٥١٦عبدالغنى دمحم عبده فاضل٧٨٥ ٥٨

٦٥.٥٣١٤٧.٥٣٧٢٣٨١٥٣١.٥١٦عبدهللا احمد دسوقي دمحم مصطفى٧٨٦ ٥٧

٥٢.٥٢٣٣٧.٥٢١١٧٩١٣٣٠١٦.٥عبدهللا احمد محمود السمان٧٨٧ ٤٥

٧٧٣٨٥٤.٥٣٨٢٦٥.٥١٦٣٥١٥.٥عبدهللا حسين عبد السميع دمحم٧٨٨ ٥٨

٦٨.٥٣٦٥١٣٤.٥٢٤٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥عبدهللا رافت حسن فريد حسن شاهين٧٨٩ ٥٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٤٣١٦٣٧١٥.٥عبدهللا عمرو السيد الخضري ابراهيم٧٩٠ ٥١

٧٥.٥٣٨٥٨٣٩٢٦٩.٥١٦٣٦١٨عبدهللا دمحم االشرف محمود٧٩١ ٥٩

٤٧.٥٢٢.٥٤٥٣٠١٨٥١٥٣٣.٥١٥عبدهللا دمحم هارون الرشيدي حماد٧٩٢ ٤٠

٦٢.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٥.٥٢٢٥١٥٣٢.٥١٥.٥عز الدين دمحم السيد احمد٧٩٣ ٤٩

٦٥.٥٣٤٥١.٥٣٥٢٣٦.٥١٦٣٠١٧على ابراهيم على السيد٧٩٤ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥على دمحم على دمحم٧٩٥ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٥٥١٣٩.٥٢٥٣١٥٣١.٥١٦.٥عمار دمحم صبحي ابراهيم٧٩٦ ٥٥

٦٧٣٢.٥٤٨٣٦.٥٢٢٩١٥٣٠.٥١٦عمر احمود عياد احمود سالمه٧٩٧ ٤٥

٦٧٣٤٤٦.٥٣٣٢٢٨١٥٣٣.٥١٦.٥عمر جمال دمحم احمد سليمان٧٩٨ ٤٧.٥

٦٨٣٥٥٣٣٧.٥٢٥٠١٦٣٠١٥عمر سيد احمد امبابي٧٩٩ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٤٥٠.٥٣٥٢٤٤١٥.٥٣١١٧عمر عزت عبدالرحمن ابراهيم الشناوى٨٠٠ ٥٧

٦٠٣٨٤٥.٥٣٤٢٣٢.٥١٧٣٨١٥عمر دمحم حسن عبدالرحمن٨٠١ ٥٥

٦٧٣٧٥٠٣٥٢٤٦١٧٣٤١٥عمر دمحم متولي احمد حنفي٨٠٢ ٥٧

٦٠٣٠٤٦٣٠٢٠٣١٦٣٣.٥١٥.٥عمر مختار سيد عبدالحافظ سعيد٨٠٣ ٣٧

٧١.٥٣٢٥٢.٥٣٦٢٤١١٧٣٢.٥١٦.٥عمرو احمد دمحم دمحم عبدالحى٨٠٤ ٤٩

٦٥.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٩.٥١٥٢٧١٥عمرو حلمي احمد عبدالجليل٨٠٥ ٤٥.٥

٧١.٥٣٨.٥٥٢٣٣٢٥٣١٧.٥٣٦١٦.٥عمرو دمحم دمحم قصير الديل٨٠٦ ٥٨
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٧٣.٥٣٧٤٦٣٣٢٤٢.٥١٥.٥٣٥١٦.٥غريب عطا عبدالعزيز دمحم خفاجى٨٠٧ ٥٣

٦٤٣٦٤٥٣٠٢٢٢١٧٣٠١٧.٥قتيبة عبدالباسط شنان دمحم٨٠٨ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٧٣٠١٦كامل دمحم كامل دمحم عيد٨٠٩ ٤٥

٥٣.٥٣٢٤٨٣٥٢١٥.٥١٥٣٠١٦.٥مؤمن السيد دمحم على الشناوى٨١٠ ٤٧

٧٢.٥٣٧٥١.٥٣٨٢٥٥.٥١٦.٥٣٥١٧مؤمن عادل عبدالعزيز احمد حسن٨١١ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٤٤٦٣٠٢٢٣.٥١٦٣٠١٦مؤمن هانى دمحم حسين عمر٨١٢ ٤٥

٧١.٥٣٤٤٦.٥٣٣٢٣٣.٥١٧٣٥١٦.٥مازن ايمن دمحم محمود هالل٨١٣ ٤٨.٥

٦١.٥٣٦.٥٤٨٣٢٢٢٥١٦.٥٣٠١٧.٥مازن سيد عبدالفتاح عبد الحليم٨١٤ ٤٧

٦١.٥٣٦٤٩٣٥٢٢٧١٦٣٠١٨دمحم ابراهيم فهمى دمحم٨١٥ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٩٥٤٣٩٢٦٩١٥.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم احمد عبدالجليل فاضل٨١٦ ٥٩.٥

٧٣٣٧.٥٤٨٣٦.٥٢٤٩١٦٣٦.٥١٧دمحم اسماعيل سيد اسماعيل نمر٨١٧ ٥٤

٧٤٣٤.٥٥٤.٥٣٣٢٥١١٧.٥٣٤.٥١٨دمحم السيد احمد حسين عبده٨١٨ ٥٥

٧٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨٣٥١٨دمحم السيد دمحم ابراهيم بنداري٨١٩ ٥٩

٦٩٣٤.٥٤٦.٥٣٤٢٤٠١٥.٥٣١١٧دمحم ايمن ابراهيم السيد دمحم٨٢٠ ٥٦

٦٩.٥٣٧٥١.٥٣٣٢٤٩١٥٣٣١٧دمحم تامر دمحم رفيق عبدالفتاح٨٢١ ٥٨

٧٤٣٦.٥٥٢.٥٣١.٥٢٤٨.٥١٦٣٧١٧دمحم خالد رشاد محمود اسماعيل٨٢٢ ٥٤

٦٥٣٣.٥٤٩٣٠٢٢٧.٥١٥.٥٣٤١٧دمحم عصام كامل دمحم٨٢٣ ٥٠

٦٤٣٢.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٣٠.٥١٥٣٠١٧دمحم عيد دمحم عيد مرسي٨٢٤ ٥٤

٥٢٣٦.٥٥٢.٥٣٠٢٢٥١٦٣٠١٥دمحم فايز محمود شاهين٨٢٥ ٥٤

٧٦.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧١٦٣٧١٥.٥دمحم فوزى فتحى حمدى مصطفى الليثى٨٢٦ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٩١٧.٥٣٥.٥١٧.٥دمحم مجدي حسن عبدالحليم حسن٨٢٧ ٦٠

٤٤٣٠.٥٤٦٢٢١٧٧.٥١٥٣٠١٧.٥دمحم دمحم جمال البغدادي٨٢٨ ٣٥

٦٩.٥٣٦.٥٥١٣٠٢٣٥.٥١٦٣٣.٥١٧.٥دمحم دمحم خليل الراعى٨٢٩ ٤٨.٥

٧٠٣٩.٥٤٩٣٤٢٤٦١٦.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم هانى دمحم عبدالولى عبد الغنى٨٣٠ ٥٣.٥

٥١٣٢.٥٣٧.٥٣٠١٨٧.٥١٦٣٢١٥دمحم هشام سيد جوده دمحم٨٣١ ٣٦.٥

٧٤.٥٣٧٥٢٣٨.٥٢٥٨.٥١٥٣٧١٩دمحم وائل جودة دمحم٨٣٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩٥٦٤٠٢٦٩.٥١٦٣٤.٥١٨دمحم وائل مصطفي عبدالرحمن٨٣٣ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٣.٥٤٠٢٦٨١٧.٥٣٦١٨دمحم وليد احمد محمود جوده٨٣٤ ٥٩

٦٨٣٦.٥٥٣٣٨٢٤٩١٦.٥٣٣١٧دمحم يوسف عبدالسالم على عفيفى٨٣٥ ٥٣.٥

٧١٣٦٥٠٣٦٢٤٢.٥١٥٣١١٦.٥محمود السيد عبدالعال دمحم٨٣٦ ٤٩.٥

٦١.٥٣٠٤٧٣٠٢١٣.٥١٦٣٠١٦محمود خالد عبدهللا دمحم٨٣٧ ٤٥

٦٧.٥٣٢٤٥.٥٣٠٢٢٩١٦٣٠١٦.٥محمود على احمد عمران شنيبه٨٣٨ ٥٤

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٢٨ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٥٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٨١٦٣٠.٥١٥محمود دمحم ابراهيم سرحان احمد مكي٨٣٩ ٥٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٨٣٨١٦محمود دمحم هاشم عبدالحميد٨٤٠ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٧١٧٣٧١٨.٥محمود هالل محمود ابراهيم٨٤١ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦١٧.٥٣٦١٧.٥مروان ايمن دمحم السيد سليمان٨٤٢ ٦٠

٧١٣٣.٥٤٥٣٥.٥٢٣٢.٥١٦٣٦١٧مروان عبدالسالم دمحم عبد السالم٨٤٣ ٤٧.٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١١١٥٣٠١٦.٥مصطفى طلعت دمحم خيري٨٤٤ ٤٥.٥

٦٦٣٥.٥٥٠٣٦٢٣٥١٧٣٦.٥١٦.٥نور محسن فتحى حبيب٨٤٥ ٤٧.٥

٧٧.٥٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٦٦١٦٣٧١٧.٥يوسف ابراهيم دمحم فاوى دمحم٨٤٦ ٥٦.٥

٧٠٣٠٤٦٣٤.٥٢٣٥١٦٣٢.٥١٧.٥يوسف اشرف صالح عبدالرحيم٨٤٧ ٥٤.٥

٧٨٣٨.٥٥٧٣٩٢٧١.٥١٦.٥٣٦.٥١٧يوسف السيد دمحم ابراهيم٨٤٨ ٥٩

٦٨.٥٣٠.٥٥٠٣٦.٥٢٣٨١٦.٥٣٢.٥١٧يوسف حسن دمحم عبدالحميد٨٤٩ ٥٢.٥

٦٦.٥٣٥.٥٤٨٣٢.٥٢٣١.٥١٧.٥٣٥١٥.٥يوسف حنفي ابراهيم حسن٨٥٠ ٤٩

٧٧٣٥٥٨.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٥٣٧١٦يوسف طه اسماعيل عطيتو٨٥١ ٥٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٦٣٧.٥٢٦٣.٥١٥٣٥.٥١٦يوسف عبدالسالم دمحم علي٨٥٢ ٥٦.٥

٦٨٣٣.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٠.٥١٥٣٤.٥١٦يوسف عبدالغفار محمود عبد الغفار دمحم٨٥٣ ٥٦

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠.٥٢١٩١٥٣٠١٥يوسف كرم ابراهيم دمحم ابو خضره٨٥٤ ٥١

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٥٣٦.٥١٧.٥يوسف دمحم راشد عبدالمقصود متولى٨٥٥ ٥٨.٥

٦٠٣٥٥٢.٥٣٦.٥٢٣٦١٥٣٢.٥١٦يوسف وائل غريب معتمد على٨٥٦ ٥٢

٦٠٣٠٣٩٣٦.٥٢١٠.٥١٦٣١١٥أدهم اشرف عبدهللا صالح٢٢٨٥٥ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٣٨٣٥٢٢٩١٠٣١.٥١٥دمحم محمود يوسف احمد٢٣٠١٤ ٤٨
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االسماعيلية شمال الشهيد دمحم مصطفى االتربي االعدادية بنيناالدارة المدرسة
٦٤.٥٣١٤٦.٥٣٣.٥٢٢٦.٥١٦٣٨.٥١٦ابانوب جورج سعيد بطرس٨٥٧ ٥١

٧٦٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٦٩١٧٣٨.٥١٥ابانوب رفائيل كامل جبره٨٥٨ ٥٩

٦٠٣٢.٥٤٥٣٣٢٢٣.٥١٦٣٨١٥.٥ابانوب عطية شحاتة ابراهيم٨٥٩ ٥٣

٧٢.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٦٢٥٣١٦٣٩١٥ابانوب مجدى ميخائيل جرجس٨٦٠ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٨.٥٢٤٩١٥٣٩١٥.٥ابرام صبحى عزيز مسيحه٨٦١ ٥٦

٦٢.٥٣٢٤٥٣٧٢٢٩١٥٣٦١٧ابراهيم السيد حسن دمحم٨٦٢ ٥٢.٥

٧٥.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٦٧.٥١٦٣٨.٥١٧ابراهيم شاذلي إبراهيم سمان٨٦٣ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٨١٥٣٣١٧ابراهيم علي ابراهيم دمحم علي٨٦٤ ٥٧.٥

٧٢٣٧.٥٤٦.٥٣٨.٥٢٥١١٥٣٧١٥.٥ابراهيم دمحم دمحم عزب٨٦٥ ٥٦.٥

٦٠٣٤.٥٤٧٣٨.٥٢٣٢١٥٣٦١٦.٥احمد ابراهيم عبدالغنى ابراهيم٨٦٦ ٥٢

٧٢.٥٣١.٥٥٠.٥٣٧٢٤٦١٥٣٨١٨احمد ابراهيم يوسف ابراهيم سليمان٨٦٧ ٥٤.٥

٧٤٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٦.٥١٦٣٥١٨احمد اسامة فهمى دياب٨٦٨ ٥٩

٦٦٣٣.٥٤٥٣٦٢٣٠١٥٣٦.٥١٦.٥احمد اسامة محمود دمحم السيد٨٦٩ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٦٣٧.٥١٧احمد السيد الرفاعي امين٨٧٠ ٥٨.٥

٦١٢٤٣٨٢٢.٥١٩٣.٥١٥٣٠١٦.٥احمد جميل دمحم على٨٧١ ٤٨

٦٨.٥٣١٤٧.٥٣٤.٥٢٣٨١٥.٥٣٥١٧.٥احمد حسام الدين خلف دمحم السمان٨٧٢ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٥٥.٥١٥٣٨١٨.٥احمد رجب سيد عبده٨٧٣ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٧٥٧٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٧١٦.٥احمد رضا مصطفى عبدالرحمن السيد٨٧٤ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٦٥٠.٥٣٨٢٥١.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥احمد سامح ابراهيم احمد٨٧٥ ٥٧.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٨١٧احمد سعيد علي دمحم عبد ربه٨٧٦ ٦٠

٦٩.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٠٢٣٧.٥١٧.٥٣٦١٨احمد عبدالحميد على غباغبى٨٧٧ ٥٤

٦٣٣٣.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧.٥٣١.٥١٨احمد عبدالوهاب ابراهيم اسماعيل٨٧٨ ٤٥

٧١.٥٣٩٤٥٣٣.٥٢٣٤١٦.٥٣٢.٥١٧احمد عصام احمد عبدالهادى٨٧٩ ٤٥

٧٤٣٩٤٧٣٤.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٦١٥احمد عصام على نجدى رضوان٨٨٠ ٥٤

٧٠٣٧٤٥٣٦.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٤١٥.٥احمد مجدي ابوطالب علي٨٨١ ٥٢

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣٠١٧احمد دمحم احمد الرفاعى٨٨٢ ٤٥

٧٤٣٦.٥٤٧٣٥٢٥٢.٥١٧٣٤.٥١٧احمد دمحم السيد احمد٨٨٣ ٦٠

٧٠.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٨١٦.٥٣٢.٥١٨احمد دمحم جاد هللا محمود٨٨٤ ٥٤

٧٨٣٨.٥٥٠.٥٣٧٢٥٨١٦.٥٣٦١٧.٥احمد دمحم سيد دمحم٨٨٥ ٥٤

٦٥.٥٣٠٣٥.٥٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٠١٦احمد دمحم صالح عبدهللا ابراهيم٨٨٦ ٥١.٥

٦٧.٥٣٩٤٧.٥٣٨٢٤٤١٦٣٦.٥١٧.٥احمد دمحم عبدالفهيم اسماعيل٨٨٧ ٥٢

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٣٠ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٣.٥٤٠٥٦٣٨.٥٢٦٦١٦٣٧.٥١٧.٥احمد دمحم عبدالمنعم دمحم حسان٨٨٨ ٥٨

٧٣٣٨٥٠.٥٣٧.٥٢٥٠.٥١٨٣٧١٧.٥احمد دمحم على احمد٨٨٩ ٥١.٥

٦٨.٥٣٧٤٥٣٤٢٣٣١٨٣٥.٥١٥احمد دمحم محمود ابو الحصين٨٩٠ ٤٨.٥

٦١.٥٣٣٣٣.٥٣١.٥٢٠٨.٥١٧.٥٣٣١٦احمد دمحم مصطفى على عبدالعال٨٩١ ٤٩

٧٣.٥٣٥٤٥٣٢٢٣٧١٧.٥٣٨١٧احمد محمود احمد سليمان٨٩٢ ٥١.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥١.٥٣٦٢٦٠١٦.٥٣٩١٧احمد هشام طه عبدالعال سالمة٨٩٣ ٥٩.٥

٧٤٣٩.٥٤٥٣٣٢٣٧١٦٤٠١٧احمد هشام عبدالهادى سالمه٨٩٤ ٤٥.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠احمد وجدى فتحى عبدالهادى٨٩٥ ٠

٧٤٤٠٥٤٣٩٢٦٧١٧.٥٣٩١٧.٥ادهم احمد فتحى ابوالعال٨٩٦ ٦٠

٦٨.٥٣٠٤٥٢١٢١٧.٥١٧٣٨١٦.٥ادهم شريف فتحى بهجت٨٩٧ ٥٣

٦٠٢٢٣٦.٥٢١١٨٨١٦.٥٣٣١٦.٥ادهم فرغل محى الدين انس٨٩٨ ٤٨.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠اساف ساهر حبشى عبدالسيد٨٩٩ ٠

٦٢.٥٣٢٤٨٣١.٥٢٢٨.٥١٥.٥٤٠١٦.٥اسامة دمحم السيد على دمحم٩٠٠ ٥٤.٥

٦٠.٥٣١.٥٤٥٣٨.٥٢٢٥١٥٣٠١٧.٥اسالم فتحى عنتر دمحم٩٠١ ٤٩.٥

٦٧.٥٣٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤٧١٧٣٢١٦انور على انور دمحم عبدالسالم٩٠٢ ٥٤.٥

٤٨.٥٢٢.٥٤٥٣١١٩٦.٥١٦٣٢.٥١٥باسم جمال خله مرجان٩٠٣ ٤٩.٥

٧٧٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٠١٧.٥٣٧.٥١٧.٥باسم محمود دمحم رمضان حسن٩٠٤ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٢١٧.٥٣٧.٥١٨باسم وليد السيد احمد٩٠٥ ٥٩.٥

٤٨.٥٣١٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٣١١٥.٥بسام عبدالرؤف ابراهيم دمحم٩٠٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٢٢٠٥١٥٣٠١٥بالل اسامه عادل حسن حمزة٩٠٧ ٤٨

٦٠٢٤.٥٤٥٣٠.٥٢٠٩.٥١٥٣٠١٥.٥بالل ايمن دمحم على على٩٠٨ ٤٩.٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢١١١٥٣٠١٥.٥بالل عاشور سليمان اسماعيل سليمان٩٠٩ ٤٥

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٣١٧بالل نصر الدين قطب دمحمين٩١٠ ٤٧.٥

٧٧٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٧بالل ياسر سليمان دمحم احمد٩١١ ٦٠

٦٦٣١٤٥٣٠٢٢٢.٥١٧٣٩١٧.٥بوال عادل جاد مساك٩١٢ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٧.٥٤٦.٥٣٨٢٤٦.٥١٨٤٠١٧.٥بوال مجدى نجيب فرج هللا٩١٣ ٥٢

٧٧.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨٣٩.٥١٧بيتر اسحاق عبده جبره٩١٤ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٩.٥١٧.٥بيشوى ماهر فؤاد بدرس بدروس٩١٥ ٦٠

٧٦٤٠٥٧٣٩٢٧١١٨٤٠١٧.٥بيشوى مالك بطرس جورجى٩١٦ ٥٩

٧٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧١١٨٤٠١٨بيشوي نبيل صابر ايوب٩١٧ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٩.٥١٦.٥توماس روماني خليل السمان٩١٨ ٦٠

٧٣٣٨.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٩.٥١٧.٥جرجس روماني كمال كامل٩١٩ ٦٠
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٧٥٣٨٥٦٣٨٢٦٧١٧٣٩.٥١٧.٥جورج منصور حكيم بخيت٩٢٠ ٦٠

٧٦٣٧٥٥٣٠.٥٢٥٨.٥١٧٣٩.٥١٧.٥جوناثان ايمن عبدالمسيح لبيب٩٢١ ٦٠

٦٣٣١.٥٥٠.٥٣٠٢٢٣١٦.٥٣٢.٥١٦.٥حازم دمحم نور احمد٩٢٢ ٤٨

٠٠٠٠٠٠٠٠حسن صابر وردانى ابراهيم٩٢٣ ٠

٦٠٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢١٧١٥٣٠١٦.٥حسن على حسن على٩٢٤ ٤٥

٧٠.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٩٢٦١.٥١٥.٥٣٥١٨.٥حسن فتحى حسن دمحم ودع٩٢٥ ٦٠

٤٨٣١.٥٤٦٢٠١٩٤.٥١٦.٥٣٢١٦حسن ياسر حسن احمد٩٢٦ ٤٩

٧٤.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٢١٧٣٦.٥١٦.٥حسين بدوي حسين رفاعي٩٢٧ ٥٨

٥٥٣٠٥٠٢١٢٠١١٧.٥٢٧١٦.٥حسين خالد عثمان عبدالرحمن٩٢٨ ٤٥

٧٧٣٥٥٦٣٥٢٥٨.٥١٨.٥٣٥.٥١٦حسين دمحم عبده حسين٩٢٩ ٥٥.٥

٧٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧٢٥٥١٨.٥٣٤١٦حمدي دمحم الحكيم مهدي٩٣٠ ٥٢

٦١.٥٣٢.٥٤٦.٥٢١٢١٠١٦.٥٣٥.٥١٦.٥خالد عفت عيد مصيلحى٩٣١ ٤٨.٥

٤٥.٥٢٢.٥٤٧٢١.٥١٨٢١٦٣٠١٦.٥خالد فوزى دمحم غريب٩٣٢ ٤٥.٥

٥٠.٥٣٠٤٧٢٢.٥١٩٥.٥١٥٣٠١٦زياد احمد محمود الوزيرى٩٣٣ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٢٤٧٣٠.٥٢٣٣١٦.٥٣٤١٧زياد اسامة سيد مرسى عبدهللا٩٣٤ ٥٦

٥٥٣٠٣٩٢٢١٩٨.٥١٦.٥٣١١٧زياد عبدالناصر سليمان شبل٩٣٥ ٥٢.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٤١٦.٥٣٥١٦.٥زياد عالء محمود رضوان٩٣٦ ٥٩

٧٥.٥٣٢٥٧.٥٣٣٢٥٦١٥٣٧.٥١٥زياد دمحم طايل هالل٩٣٧ ٥٨

٧٤.٥٣٢.٥٥٦.٥٣٠.٥٢٤٤.٥١٥٣٦.٥١٦زياد محمود عبدالرحيم احمد٩٣٨ ٥٠.٥

٦٨٣٠٥١٣٠.٥٢٢٥.٥١٥٣١١٦زياد هشام ابراهيم يوسف٩٣٩ ٤٦

٦٠٢٣٤٥٣٠١٩٢١١٣٠١٥.٥زياد وجدي سيد احمد حمزة٩٤٠ ٣٤

٦٠٢٥.٥٤٦.٥٣٢٢٠٩١٥٣٢١٥.٥ساجد فوزى سعيد دمحم السيد٩٤١ ٤٥

٦٢٢٣.٥٤٥.٥٣٠٢٠٧١٥٣٠١٥سامح اشرف عبدهللا دمحم٩٤٢ ٤٦

٥٢٢٢.٥٥٠٣٠١٨٩.٥١٥٢٦١٥سامح دمحم عبدالحميد دمحم٩٤٣ ٣٥

٥١٢١.٥٤٥.٥٢٠١٨٥.٥١٥٢٣١٣.٥سعد دمحم سعد الدين احمد٩٤٤ ٤٧.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٠١٥سليمان جمعه سليمان مسلم٩٤٥ ٤٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٨.٥١٨سمير سامى لبيب تادرس٩٤٦ ٥٩

٦٠٢٣.٥٥٠٣٠٢١١١٥٣٠١٦سيد رمضان دمحم عبدالعال٩٤٧ ٤٧.٥

٦٧.٥٣٠٥٥.٥٣٠٢٤١١٥٣٣.٥١٥سيد عز سيد اسماعيل٩٤٨ ٥٨

٦٢.٥٢٣.٥٤٦.٥٣٠٢٠٧.٥١٥٣١١٥سيف االسالم وليد سيد محمود٩٤٩ ٤٥

٦٦٢٥.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٠١٥سيف الدين عبدالرحمن ابراهيم مصطفى٩٥٠ ٤٦

٧٣.٥٣٠.٥٥٥.٥٣٠٢٤٦.٥١٨٣١١٨شريف محمود دمحم دمحم٩٥١ ٥٧
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٧٥٣٢.٥٥٤.٥٣٨٢٥١.٥١٥٤٠١٦شنودة نصر فوزي خليل٩٥٢ ٥١.٥

٦٦٢٤.٥٤٥.٥٢١٢٠٢١٣.٥٣٠١٦صالح عبدالحليم السيد عبدالحليم٩٥٣ ٤٥

٧٤.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٤٥.٥١٥٣٦.٥١٦طارق عثمان على عثمان٩٥٤ ٥٤.٥

٦٨٣٤.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٣٦١٥٣٥.٥١٦طه جمال كامل طه محمود٩٥٥ ٥١.٥

٧٦.٥٣٥٥١.٥٣٧٢٤٨.٥١٥٣٨.٥١٥عادل خالد مصطفى دمحم دمحم٩٥٦ ٤٨.٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣٠١٦.٥عادل سليم كامل سليم٩٥٧ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٢.٥١٥.٥عادل عوض هللا سالمه سنادة٩٥٨ ٤٥

٥٣٢٢.٥٣٧٣٠١٨٧.٥١٢.٥٣٠.٥١٦.٥عبدالحميد حسن عبدالحميد ابراهيم٩٥٩ ٤٥

٦٦٣٤.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٢٩.٥١٥٣٠.٥١٥عبدالخالق احمد عبدالخالق عبدالمجيد خشبه٩٦٠ ٤٦

٧٤٣٦٥٦٣٨.٥٢٥٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥عبدالرحمن اشرف لطفي فتحي٩٦١ ٥٤

٦٥.٥٣٠.٥٥١٣٦٢٢٨.٥١٥٣٠.٥١٥عبدالرحمن السيد عبدالوهاب ابوالحسن٩٦٢ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٢٥٦.٥٣٥.٥٢٥٣١٧٣٥١٧.٥عبدالرحمن السيد متولى دمحم٩٦٣ ٥٣.٥

٧٥٣٧٥٢.٥٣٧.٥٢٥٩١٦.٥٣٦.٥١٥.٥عبدالرحمن جالل عبدة سليمان بركات٩٦٤ ٥٧

٧٥.٥٣٩٥٢٣٩٢٦١.٥١٦.٥٣٧١٧عبدالرحمن خالد ابو النجاح بسطاوى٩٦٥ ٥٦

٥١.٥٣٠٣٨٣٠١٩١.٥١٦.٥٣٠١٦عبدالرحمن خالد صادق عبدالطيف احمد٩٦٦ ٤٢

٦٧٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٧٣٧١٧عبدالرحمن خالد دمحم محمود عبدالعظيم٩٦٧ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٠٣٦٢٢١٩٩١٦.٥٣٠١٥.٥عبدالرحمن ذكي اسماعيل عفيفي٩٦٨ ٤٨.٥

٧٢٣٥.٥٥٢٣٦.٥٢٤٣.٥١٧٣٢١٦.٥عبدالرحمن سعيد امين دمحم٩٦٩ ٤٧.٥

٥١٣٠٣٨٢٢١٨٦.٥١٦.٥٣٠١٦عبدالرحمن صابر عبد العال محمود٩٧٠ ٤٥.٥

١٢.٥١٠٣.٥٣٣٧٥١٠٧عبدالرحمن صالح محمود عبدالحافظ٩٧١ ٨

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٧١٧٣٧١٧.٥عبدالرحمن طلعت ابو بكر صديق٩٧٢ ٥٩

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢١٩٣.٥١٥.٥٣٠١٦عبدالرحمن عبيد فرج هللا محمود فرج هللا٩٧٣ ٣٦

٧٤.٥٣١٤٥٣٢٢٢٧.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥عبدالرحمن كرم عبدالعاطى عبدالرحيم٩٧٤ ٤٥

٦٩.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٦.٥١٨٣٤١٥عبدالرحمن دمحم احمد كساب٩٧٥ ٥٧

٧٥.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٥١٧٣٥١٠عبدالرحمن دمحم سيد احمد٩٧٦ ٦٠

٦٨٣٥.٥٤٥٣١٢٣٠١٥٣٦١٨.٥عبدالرحمن دمحم عبدالرسول عبدالرحيم٩٧٧ ٥٠.٥

٧٧٣٨٥٧٣٩٢٦٩١٥٣٧.٥١٩عبدالرحمن دمحم فوزى طاهرمبارك٩٧٨ ٥٨

٦٦٣١٤٩.٥٣٥٢٣٢.٥١٥٣٦١٨.٥عبدالرحمن دمحم فوزى دمحم٩٧٩ ٥١

٧٤.٥٣٨.٥٥٣٣٥٢٥٧.٥١٥٣٤٢٠عبدالرحمن مصطفى عبدالجليل عبادى٩٨٠ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٠٢٤٦.٥١٥٣٤.٥١٥عبدالرحمن هانى السيد عبدالسالم٩٨١ ٦٠

٤٤.٥٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣٠١٥.٥عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح على٩٨٢ ٤٧.٥

٤٩٣٠٤٥٢٢١٩٦.٥١٣.٥٣٠.٥١٥عبدهللا ابراهيم عبدهللا يونس٩٨٣ ٥٠.٥
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٧٤.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٥٣٥.٥١٩.٥عبدهللا احمد ايد زهران٩٨٤ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٧٣٨٢٦٣١٥٣٧١٩.٥عبدهللا احمد عبد الجليل عبادى٩٨٥ ٥٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٦٩.٥١٥٣٤.٥٢٠عبدهللا احمد عبدالعزيز دمحم عيسى٩٨٦ ٥٨

٧٦٣٩٥٦٣٨٢٦٨١٥٣٧.٥١٩عبدهللا احمد دمحم دمحم٩٨٧ ٥٩

٧٢٣٦.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥١١٥٣٦١٨.٥عبدهللا اشرف أحمد محمود٩٨٨ ٥٤.٥

٧٨٣٧.٥٤٨٣٤.٥٢٥٦.٥١٥٣٦١٨.٥عبدهللا اشرف دمحم السادات السيد٩٨٩ ٥٨.٥

٧٣٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٢.٥١٦٣٦.٥١٥عبدهللا السيد دمحم دمحم٩٩٠ ٦٠

٥١.٥٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٨٩١٥٣٠١٧عبدهللا رجب مغربى كريم٩٩١ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٣٣٣٢٥٢١٧٣٥٢٠عبدهللا دمحم السيد عوض٩٩٢ ٥٦

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٠١٨عبدهللا ناصر عبد الوهاب موسى٩٩٣ ٥١.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠عبدالمولى امين عاشور محمود٩٩٤ ٠

٤٥.٥٣٢٤٥٢٠١٩١١٢.٥٣٠١٧عربى دمحم الشناوى دمحم٩٩٥ ٤٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٧٣٧٢٦٨١٥٣٥١٨.٥على دمحم محسن على٩٩٦ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٦٤٠٢٦٨.٥١٨٣٥٢٠على مصطفى جيالنى عبدالعظيم سالمه٩٩٧ ٥٧

٧٣.٥٣٨.٥٥٠٣٤.٥٢٥٢١٦.٥٣١٢٠على يوسف على يوسف٩٩٨ ٥٥.٥

٦٠.٥٣٦٤٥٣٠٢٣٠.٥١٦.٥٣٠١٩عمر ابو الحسن أحمد السمان٩٩٩ ٥٩

٥٣.٥٣٣٤٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٠١٧عمر خالد مصطفي احمد١٠٠٠ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٢٤١٦عمر سالمه رفاعي علي دمحم١٠٠١ ٤٥

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٦٣٧.٥١٦.٥عمر عادل عمر سالم١٠٠٢ ٥٣

٧٣.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٦٣٧.٥١٧.٥عمر عبدالناصر احمد دمحم علي١٠٠٣ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٨.٥٤٨٣٧٢٥٢١٥.٥٣٤.٥١٦.٥عمر عبدون بشير الصادق١٠٠٤ ٥٣

٦٦٣٠.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٦.٥١٦عمر عزت طة عمرى١٠٠٥ ٤٨

٦٠.٥٣٧٤٨.٥٣٠٢٢٤١٥٣٤.٥١٧عمر عصام الدين عثمان حسن رشوان١٠٠٦ ٤٨

٤٩٣٠٤٥٢٣١٨٢.٥١٣.٥٣١.٥١٦.٥عمر عالء مليجي عفيفي١٠٠٧ ٣٥.٥

٧٤.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٦٩١٥.٥٣٧١٦.٥عمر كامل سعد عبدالمقصود١٠٠٨ ٥٨

٦٣٣١٤٦٣٠٢١٧١٦٣٤١٥عمر دمحم ابو ضيف أحمد عطا هللا١٠٠٩ ٤٧

٧١.٥٣٤.٥٤٥٣١٢٢٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٥عمر دمحم امين محمود مراد١٠١٠ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٠٥٢٣١٢٤٤.٥١٧٣٨.٥١٦عمر دمحم مبروك ابراهيم١٠١١ ٥٨

٥٣.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢٠١١٣.٥٣٠١٥عمر دمحم محمود احمد مصطفى١٠١٢ ٤٠.٥

٧٠٣٩.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٦٣٨١٦.٥عمر دمحم هارون عبداللطيف١٠١٣ ٥٧.٥

٧٠٣٥٥٢٣١.٥٢٣٥.٥١٦٣٤١٦عمرو خالد ابوالمجد عبدالرحيم١٠١٤ ٤٧

٧٠.٥٣٣٥٠٣٠٢٣٣.٥١٦٣٦١٦.٥عمرو خالد فوزي حسانين١٠١٥ ٥٠
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٤٦٣٠٤٦٢٠١٨٧١٥٣٤.٥١٦.٥عمرو خالد دمحم احمد خالد١٠١٦ ٤٥

٧٦.٥٣٨٥٦٣٨٢٦٣.٥١٥٣٨.٥١٥.٥عمرو وائل عبدالواحد عبد الحميد١٠١٧ ٥٥

٦٨٣٣٤٨٣٧٢٣٨١٥٣٩١٧فؤاد اسماعيل فؤاد اسماعيل١٠١٨ ٥٢

٧٨.٥٣٧.٥٥١٣٩٢٥٧.٥١٧٣٥.٥١٦فادى سمير نبيه تادرس١٠١٩ ٥١.٥

٧٠.٥٣٢٤٥٣٧.٥٢٣٠١٥٣٦١٦فادي وجية انور فلتس١٠٢٠ ٤٥

٧٣.٥٣٧٥٠.٥٣٤.٥٢٥٤١٥٣٣.٥١٧فارس دمحم ابراهيم عيد١٠٢١ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٥٢٣٤.٥١٥٣٦١٧فارس مديح بخيت تمام١٠٢٢ ٤٨

٦٨.٥٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٥٣٠.٥١٧فتحي احمد علي عبدالحليم عبدالوارث١٠٢٣ ٥٠

٦٧.٥٣٠.٥٤٥٣٣٢٢١١٥٣٦١٦كامل سليم كامل سليم١٠٢٤ ٤٥

٧٤٣٣٤٦٣٧.٥٢٤٣١٥.٥٣٦١٧كريم احمد محمود دمحم١٠٢٥ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٤.٥٥١٣٦٢٥٠١٥٣٨١٧.٥كريم رشاد سعد عامر١٠٢٦ ٥٦

٥٠٣١٣٩.٥٢٣١٨٩.٥١٥٣٨١٥كريم رفاعى عبدالملك احمد١٠٢٧ ٤٦

٦٠٣٥٤٥٣٥٢٢٩.٥١٥٣٦١٧كريم طلعت السيد صميده١٠٢٨ ٥٤.٥

٦٣.٥٣٥٤٦٣٦٢٣٥١٥٣٦١٦.٥كريم دمحم عبدالوهاب عبدالعظيم١٠٢٩ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٤٤٥.٥٣٨٢٣٦١٥٣٣١٥.٥كريم دمحم غريب ابوالعطا١٠٣٠ ٥٢

٧٠٣٤٤٩.٥٣٧٢٤٤.٥١٥٣٦١٦.٥كريم دمحم دمحم عبدالحافظ١٠٣١ ٥٤

٧٨٣٨.٥٥٦٣٨٢٦٨١٨.٥٣٧١٧.٥كريم مصطفى حسن خليل١٠٣٢ ٥٧.٥

٦٧.٥٣٨٥١.٥٣٩٢٤٧١٧٣٢.٥١٥.٥كمال دمحم كمال السيد١٠٣٣ ٥١

٧٤٣٦٥١.٥٣٨٢٥٧١٥٣٩.٥١٦.٥كيرلس اسامة سامى ونس١٠٣٤ ٥٧.٥

٦٩٣٥٤٧٣٥٢٣٩.٥١٥٣٨١٦.٥مؤمن دمحم ابو بكر عبدالرحمن١٠٣٥ ٥٣.٥

٦٠٣٣٤٥٣٤٢٢٢.٥١٥٣٥١٧.٥مؤمن دمحم عباس حامد١٠٣٦ ٥٠.٥

٤٤٣١٣٨٢١١٨٢١٥٣٢.٥١٥مؤمن هشام غريب دمحم١٠٣٧ ٤٨

٦٧٣٦٥١٣٧٢٤٦.٥١٥٣٩١٨.٥مازن احمد احمد مراد١٠٣٨ ٥٥.٥

٧٦٣٦٥٥٣٩.٥٢٦١.٥١٨٣٨١٨.٥مازن حسام الدين مصطفي سالمة١٠٣٩ ٥٥

٧٤.٥٣٨٥٨٣٩٢٦٧١٥٣٥.٥١٦.٥مازن حسين كمال القط١٠٤٠ ٥٧.٥

٧١.٥٣٧٥٥٣٩٢٥٥١٥٣٢١٧.٥مازن دمحم حلمى دمحم١٠٤١ ٥٢.٥

٦١.٥٣٣.٥٥١٣٤.٥٢٣٥١٥٣٩١٧.٥مازن دمحم رجب ابراهيم١٠٤٢ ٥٤.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٥٣٩١٨دمحم احمد عبدالوهاب احمد١٠٤٣ ٥٧.٥

٤٤.٥٣٠.٥٤٥٣١١٩٦.٥١٣٣٠١٥دمحم احمد غريب عبدالرحمن١٠٤٤ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٥٣٤.٥١٧.٥دمحم احمد دمحم احمد حسن السماك١٠٤٥ ٥٥

٦٩.٥٣٨٥٢.٥٣٦.٥٢٥٠١٥٤٠١٧.٥دمحم اسماعيل عبدالنعيم اسماعيل١٠٤٦ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٧٥١.٥٣٨٢٤٧١٥٣٦.٥١٨دمحم اشرف بدرى عباس١٠٤٧ ٥٣
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٥٢٣٠٤٧٣٢٢١٤١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم اشرف عبدالعال عوض١٠٤٨ ٥٣

٧٨٣٦٥٦.٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٩١٧.٥دمحم السيد دمحم حسنين السيد١٠٤٩ ٥٨

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣٢١٨.٥١٥٣١.٥١٦.٥دمحم السيد دمحم سعد١٠٥٠ ٥٠

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٨٢٤٥٢٠٣١١٩دمحم بدري احمد دمحم١٠٥١ ٥٨

٦٩.٥٣٢.٥٥٨٣٧٢٥٤١٦.٥٣٥.٥١٧دمحم تامر دمحم حسن غنام١٠٥٢ ٥٧

٧٠.٥٣١٥٣.٥٣٦٢٤٤١٥٣٠١٦.٥دمحم جالل قطب سليمان١٠٥٣ ٥٣

٧٢٣١٥٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٥٣٦١٧دمحم حسن دمحم علي١٠٥٤ ٥٣

٧٥٣٣.٥٥٦.٥٣٩٢٦٠.٥١٥٣٧١٥دمحم خالد محمود دمحم شاهين١٠٥٥ ٥٦.٥

٤٧٢١.٥٣٧٣٠.٥١٧٧١٥٣٤١٥.٥دمحم رافت عليان بهلول دمحم١٠٥٦ ٤١

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠دمحم رضا صبري كامل١٠٥٧ ٠

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٤١٨.٥٣٤١٧دمحم رضا دمحم عبدهللا١٠٥٨ ٤٦

٧١٣٤٥٢٣٧٢٣٩.٥١٩٣٤.٥١٧دمحم شريف عبدالتواب عبدالرحمن١٠٥٩ ٤٥.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠دمحم صالح شوقى صالح١٠٦٠ ٠

٦٠٣١.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٢٢.٥١٩٣٧١٧.٥دمحم صالح منصور احمد منصور١٠٦١ ٤٦

٧٦٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٨١٩٣٥.٥١٨دمحم عادل عطا دمحم رشاد١٠٦٢ ٦٠

٤٢٣٠٤٥٣٠١٨٣.٥١٧.٥٣٣.٥١٥.٥دمحم عبدالتواب ابو سريع عبد السميع١٠٦٣ ٣٦.٥

٦٣٢٤٤٦٢٢.٥٢٠٠.٥١٧.٥٣٢١٦.٥دمحم عبدالحميد دمحم محمود خليل١٠٦٤ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٩٣٦١٦دمحم عبدالسالم دمحم عبدهللا١٠٦٥ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٥.٥١٩.٥٣٥.٥١٦دمحم عبدالمعبود محمود ابراهيم١٠٦٦ ٥٦

٧٦.٥٣٥٥٦٣٩.٥٢٦٠.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥دمحم عبدالهادي عبدالعزيز علي دمحم١٠٦٧ ٥٣.٥

٧٠٣٥.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٤١٨.٥٣٧١٥.٥دمحم عرفات فكرى مصطفى ابراهيم١٠٦٨ ٥١.٥

٧١.٥٣٠٥١٣٨٢٣٦.٥١٨.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم عمار السيد ابراهيم١٠٦٩ ٤٦

٤٨.٥٢٣.٥٣٢.٥٣٢.٥١٧٥١٩.٥٣١١٠دمحم فوزي دمحم عبدالعال١٠٧٠ ٣٨

٥٢٢٤.٥٣٨.٥٣١١٨٣١٩.٥٣٣١٥دمحم محمود ابوالحمد مغيث عثمان١٠٧١ ٣٧

٧٢.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٥١١٩٣٦.٥١٦.٥دمحم محمود دمحم محمود علي١٠٧٢ ٤٦.٥

٧٢٣٨٥٦٣٨.٥٢٥٤.٥١٩٣٧١٧.٥دمحم مصطفى دمحم حافظ١٠٧٣ ٥٠

٦٧.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٦٢٢٩.٥١٩.٥٣١.٥١٧دمحم مصطفى دمحم مصطفى احمد١٠٧٤ ٤٥

٦٨٣٥٤٩.٥٣٩.٥٢٣٨١٨.٥٣٦١٦.٥دمحم ناصر عشرى رمضان١٠٧٥ ٤٦

٥٣٣٣٣٨٣٢٢١٢١٨٣٦١٥.٥دمحم نمر فخرى صاوى دمحم١٠٧٦ ٥٦

٦٨٣٤٤٥٣٠٢٢٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٧دمحم وائل على لطفى١٠٧٧ ٥٢.٥

٤٦٣٣٤٥٣١٢٠١١٦٣٠.٥١٥.٥دمحم وائل دمحم زيدان١٠٧٨ ٤٦

٧٥.٥٣٨٥٥٣٨.٥٢٦٧١٥.٥٣٤١٥.٥دمحم وليد السيد احمد١٠٧٩ ٦٠
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٦٨٣٦.٥٤٥٣٠٢٣٢.٥١٨٣٢١٦دمحم ياسر السيد عودة خليل١٠٨٠ ٥٣

٦١.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٣.٥٢٣٤١٥.٥٣١١٦محمود احمد ابراهيم انس١٠٨١ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩٢٧٣.٥١٧.٥٣٧١٨محمود احمد محمود سيد اسماعيل١٠٨٢ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٧.٥٢٦٧١٨.٥٣٩١٧محمود السيد عبدهللا دمحم١٠٨٣ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٤٣٦٢٦٣١٧٣٨١٩محمود ايمن عبدة مصطفي١٠٨٤ ٥٧

٦٤٣٣٤٥٣٠٢٢١.٥١٦٣٠.٥١٦.٥محمود حسن دمحم خليل١٠٨٥ ٤٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٨.٥محمود سامح ابوالفتوح خضر١٠٨٦ ٦٠

٦٦.٥٣٨.٥٤٩٣٥.٥٢٤٣١٨.٥٣٨١٧.٥محمود سليم دمحم سليم١٠٨٧ ٥٣.٥

٦٣.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥.٥٣٢١٨محمود سيد عبدهللا السيد١٠٨٨ ٥٣.٥

٧٢٣٧٤٧٣٠٢٤٠١٥٣٤١٦.٥محمود دمحم محمود فكري١٠٨٩ ٥٤

٧٠٣٦٤٧٣٠٢٣٨١٥٣٢١٧محمود دمحم نعمان دمحم١٠٩٠ ٥٥

٦٣.٥٣٨.٥٤٧٣١٢٣٢١٥٣٣١٦.٥مروان دمحم حسن دمحم اسماعيل١٠٩١ ٥٢

٥٠.٥٢٦٤٥٢١١٨٨.٥١٧٣٦١٦مصطفى حمدى حمدون عبدالمقصود١٠٩٢ ٤٦

٦٩.٥٣٦٤٨٣٥.٥٢٤٣١٨٣٠١٦.٥معاذ دمحم على دمحم١٠٩٣ ٥٤

٦٢٣٨٤٥٣٢٢٢٧.٥١٧.٥٣١١٥مناع ياسر مناع علي١٠٩٤ ٥٠.٥

٧٤٤٠٥٦٣٨٢٦٧.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ميخائيل ميمي نظير صالح عوض١٠٩٥ ٥٩.٥

٧٦٤٠٥٨٣٩٢٧٣١٧.٥٣٩١٨مينا انور منير سالمة١٠٩٦ ٦٠

٧٤.٥٣٧٥٨٣٦٢٦١١٥.٥٣٩١٧.٥مينا هانى كمال مسيحة١٠٩٧ ٥٥.٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٨٣٣.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥مينا يوسف شوقى يوسف رزق١٠٩٨ ٥٦

٧٢٣٧٤٦٣٣٢٤٢١٦.٥٣٨١٧وسام السيد محمود محمود١٠٩٩ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٩.٥١٦٣٨١٦.٥يحيى طارق سعيد راوى١١٠٠ ٥٧

٦٩٣٩.٥٥٣.٥٣٧٢٥٤.٥١٦٤٠١٦يوحنا ابراهيم كامل لوندى١١٠١ ٥٥.٥

٧١٣٧.٥٤٩٣٠٢٤٢١٦٣٧١٥يوسف اسامه صالح الدين حسن١١٠٢ ٥٤.٥

٧٣٣٨.٥٥٠٣٤٢٥٣.٥١٥٣٦١٧.٥يوسف السيد الدسوقى سالمة١١٠٣ ٥٨

٥٢.٥٣١٣٧.٥٢١١٨٨١٣.٥٣٧١٦.٥يوسف العربى حسين رفاعى١١٠٤ ٤٦

٦٣٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٥.٥١٥يوسف امين عبدالفتاح امين١١٠٥ ٥٠.٥

٥٠٣٦٤٥٣٠.٥٢١٢.٥١٥٣٦.٥١٦.٥يوسف رضا احمد بدوي١١٠٦ ٥١

٧٠.٥٣٠٤٩٣٠٢٣٥.٥١٨٤٠١٦يوسف رفعت صدقي شفيق١١٠٧ ٥٦

٧٥٣٨٥٣٣٤٢٥٨١٦٣٨١٧.٥يوسف رمضان رشاد رمضان١١٠٨ ٥٨

٧٠.٥٣٨.٥٥٢٣٧.٥٢٥٤.٥١٦٣١١٦يوسف سامر حمدي علي١١٠٩ ٥٦

٦٦٣٧.٥٥٠٣٤.٥٢٣٩١٦.٥٣٤١٥.٥يوسف سالمه دمحم غانم عامر١١١٠ ٥١

٧١٣٥٤٧٣٠.٥٢٣٦.٥١٦٤٠١٦يوسف سيد طة ابراهيم١١١١ ٥٣
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٧٣٣٨٥٥٣٤٢٥٨١٦.٥٣٩.٥١٧يوسف صالح السيد صالح١١١٢ ٥٨

٦٣٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٦١٦.٥يوسف طارق محمود دمحم سعيد١١١٣ ٥٢

٧١٣٠٤٧٣٢٢٣٧١٩٣٥.٥١٦يوسف علي دمحم دردير١١١٤ ٥٧

٦٠٣٥٣٩٣٢٢١٥١٦٣٢.٥١٦يوسف فوزي سعيد دمحم١١١٥ ٤٩

٥١.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٥١٥.٥يوسف متولى دمحم دمحم١١١٦ ٥٢

٦٠.٥٣٨.٥٤٦٣١.٥٢٢٨١٥٣٦.٥١٧.٥يوسف دمحم ابراهيم عودة١١١٧ ٥١.٥

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٥٣٧.٥١٧يوسف دمحم عبدالحميد على عبدهللا١١١٨ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣.٥١٥٣٩١٧.٥يوسف دمحم عبدالسميع دمحم١١١٩ ٥٨

٦٢٣٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣١.٥١٧٣٨١٧يوسف محمود ابراهيم على السيد١١٢٠ ٤٩.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠يوسف محمود دمحم حسن١١٢١ ٠

٥٤٣٩.٥٤٩٣٨.٥٢٣٧١٧٣٧.٥١٧يوسف مسعد سعدالدين محمود١١٢٢ ٥٦

٧٤٣٩٥٣٣٨.٥٢٦٤.٥١٧٣٩١٧يوسف ياسر ابراهيم حسين١١٢٣ ٦٠

٤٥.٥٣٤٤٥٣٤٢٠٥٠٣٤١٥احمد عبد الحميد سالم عبد الحميد٢٢٥١٠ ٤٦.٥

٥١٣٧٥٢٣٨.٥٢٢٨.٥٠٣٥.٥١٦.٥حسن ابراهيم الدسوقى حسن على٢٢٥١١ ٥٠

٥٢.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٤.٥٢١٨٠٣٣.٥١٧شاهر سمير احمد دمحم٢٢٥١٢ ٤٥

٥٢٣٧.٥٤٧.٥٣٦٢٢٠٠٣٥١٧.٥عربى دمحم حسين السيد٢٢٥١٣ ٤٧

٧.٥٠٠٠٧.٥٠٢٠١٠دمحم السيد دمحم على سعيد٢٢٥١٤ ٠

٠٠٠٠٠٠٣١.٥١٠دمحم كمال عبد الجابر احمد٢٢٥١٥ ٠

٤٤.٥٣٦.٥٤٥٣٣٢٠٧.٥٠٤٠١٧.٥يحيى زكريا دمحم ابراهيم ياقوت٢٢٥١٦ ٤٨.٥

٥١٣٣٤٤٣٦٢١٤٠٣٢١٧يسي غطاس عياد غطاس٢٢٥١٧ ٥٠

٦٠٣٥٤٥٣٦٢٢٩١٥٣٣١٧كريم نزيه جادهللا دمحم دمحم٢٢٨٥٤ ٥٣

٥٣.٥٣٩٤٦٣٧٢٢٣.٥٠٣٥.٥١٦.٥سيد محمود يس محمود٢٢٨٧٢ ٤٨

٤٨.٥٣٦.٥٤٧٣٧٢١٧١٨٣٢.٥١٧وليد عادل دمحم دمحم٢٢٩٩٣ ٤٨
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االسماعيلية شمال السالم ع بنيناالدارة المدرسة
٧٢٣٨.٥٤٩٣٦.٥٢٤٧.٥١٥٤٠١٧ابانوب مكرم جرجس جيد١١٢٤ ٥١.٥

٦٦.٥٣٥٣٩٣٠٢٢١.٥١٣٣٧.٥١٦.٥ابراهيم احمد ابراهيم محمود١١٢٥ ٥١

٧١٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٦١٧ابراهيم جمال على دمحم على١١٢٦ ٤٥

٧١٣٤٤٥٣١.٥٢٢٩١٥٣٣.٥١٨ابراهيم حسيني دمحم عبدالمعبود دمحم١١٢٧ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٢٤٩٣٦.٥٢٣٧١٥٣٥١٧ابراهيم راضي دمحم ابراهيم١١٢٨ ٤٦

٦٤٣٣٤٥٣٢.٥٢١٩.٥١٥٣٣.٥١٧ابراهيم دمحم سيد احمد١١٢٩ ٤٥

٧٤.٥٣٤٥١.٥٣٤.٥٢٤٩١٦.٥٣٤١٧ابو بكر رمضان ابراهيم دمحم١١٣٠ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٣١٧احمد جمال سليمان سالم١١٣١ ٤٩

٧٤.٥٣٦٥٠.٥٣٤.٥٢٥٢١٦.٥٣٥.٥١٧احمد حاتم عبدالعظيم الشاذلى١١٣٢ ٥٦.٥

٤٩.٥٣٠٣٨٢٢١٧٤.٥١٥.٥٣٠.٥١٧احمد حسن عبدالجليل سليمان١١٣٣ ٣٥

٧٠.٥٣٠٥٢٣٠٢٣٩.٥١٦٣٨.٥١٥احمد خليل سعيد خليل حجاج١١٣٤ ٥٧

٦٧٣١.٥٤٥٣٠٢١٢١٣.٥٣١.٥١٧احمد عبدالباسط دمحم احمد١١٣٥ ٣٨.٥

٥٤.٥٣٠٣٥٢١١٧٣.٥١٥٣٢.٥١٧احمد عبدالحكيم عبدالغنى جاد١١٣٦ ٣٣

٧٠.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣٥١٦٣٣١٧احمد عثمان جاد حسن١١٣٧ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٤١٧٣٥.٥١٧احمد عصام بدوى دمحم١١٣٨ ٦٠

٦٩.٥٣٤٥١٣٠.٥٢٣٠١٧٣٢١٦احمد عصام زين العابدين حسن١١٣٩ ٤٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٤.٥١٧احمد عصام شحاته منصور سالم١١٤٠ ٦٠

٧٢.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٧.٥١٥٤٠١٧احمد عماد مغاورى عنتر١١٤١ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٨١٥٣٣.٥١٥احمد عمرو السيد عبدالمعطى١١٤٢ ٥٩

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٠١٦احمد قدرى رمضان يوسف١١٤٣ ٤٧.٥

٦٧٣٣٤٥٣٠٢٢٠١٥٣١١٥احمد دمحم أحمد عبدالعاطى١١٤٤ ٤٥

٧٦٣٥.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٥٣٣١٦.٥احمد دمحم ابراهيم احمد العريان١١٤٥ ٤٨

٧٧.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٦٠.٥١٥٣٤.٥١٦.٥احمد دمحم عبدالرحمن عبد الحافظ١١٤٦ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٣٨.٥١٥٣٥١٦.٥احمد دمحم فتحى ابراهيم سليمان١١٤٧ ٤٦.٥

٧٤.٥٣٤٤٥٣٢٢٣١١٥٣١١٦.٥احمد دمحم مأمون حسن١١٤٨ ٤٥.٥

٧٠٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧١٥٣١١٦احمد دمحم دمحم ابراهيم١١٤٩ ٤٧

٧٤٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٥٣٦.٥١٦.٥احمد دمحم دمحم عبدالهادى١١٥٠ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٦٣١.٥٢١٨١٥٣٨١٦.٥احمد دمحم محمود دمحم محمود١١٥١ ٤٨

٧١٣٣٤٩٣٤٢٣٢١٥.٥٣٦.٥١٧احمد مسعد محمود الخضر١١٥٢ ٤٥

٧٩٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٤.٥١٧٣٨١٧.٥احمد منصور عثمان عبدالهادى١١٥٣ ٦٠

٥٥٢٦٤٥٣٢٢٠٣١٥٣٦١٦احمد هانى السيد عبدالسميع١١٥٤ ٤٥
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٧٢.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٧١٥٣٥١٧احمد هيسم صالح ذكى صالح١١٥٥ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٥٣٨.٥٢٧٠١٥٣٥.٥١٧احمد وليد دمحم رشاد١١٥٦ ٥٩

٦٠٢٦٤٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٣.٥٣٠١٦.٥احمد يوسف احمد دمحم١١٥٧ ٤٥

٦٨.٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٣٩١٦٣٧.٥١٧ادهم صبحي شحات سليمان١١٥٨ ٥٧

٥٤٣٠٤٥٢٢١٩٦١٥.٥٣٠١٧ادهم علي دمحم علي١١٥٩ ٤٥

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٠.٥١٧.٥اسامه دمحم سيد عبدالتواب١١٦٠ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧١١٥٣٨.٥١٧.٥اسالم ابراهيم العوضي الباز١١٦١ ٥٩

٦٩٣٠٤٨٣٣٢٢٥١٥٣٥.٥١٨اسالم اشرف مصطفى دمحم ابراهيم١١٦٢ ٤٥

٧٢٣٢٥١٣١.٥٢٣٥١٥٣٣.٥١٧اسالم دمحم على دمحم العمرى١١٦٣ ٤٨.٥

٦٠٣١٤٥٢٣.٥٢٠٤.٥١٢.٥٣٤.٥١٦.٥السيد حسام السيد دمحم١١٦٤ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١١٥٣٠١٦.٥السيد سامح السيد اسماعيل دمحم طاهر١١٦٥ ٤٧.٥

٦٠.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٩٧١٣.٥٣٠١٦انس دمحم عبدهللا خليفه١١٦٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٢٢١٢١٥٤٠١٧.٥بيتر سعد عيسى جاد١١٦٧ ٤٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٤٩١٦.٥٤٠١٨بيشوى سالمه نجيب رزق هللا١١٦٨ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٦٢٣٦١٧٣٩.٥١٧جرجس شوقى فاروق غالى١١٦٩ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٣٤١٥٣٧١٧حذيفة هشام السيد رشوان١١٧٠ ٤٥

٧٢.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥١١٥٣٦.٥١٦حسن فتح هللا حمدي دمحمين سعيد١١٧١ ٥٣

٦٣.٥٣٦.٥٤٥٣٥.٥٢٣٢.٥١٥٣٥.٥١٦حسين مصطفى عبدالسميع عطا١١٧٢ ٥٢

٧٦٣٢.٥٥٤٣٥.٥٢٥١١٦٣٤١٧حمزه حسين احمد حسين دمحم١١٧٣ ٥٣

٥٣٢٥.٥٤٥٢٣١٩١.٥١٥.٥٣٠١٧.٥خضر شحاته ريان محمود ابراهيم١١٧٤ ٤٥

٧٣.٥٣١٥٥٣٨.٥٢٤٨١٦.٥٣٩١٧رامز رومانى غالى عطيه١١٧٥ ٥٠

٧٤.٥٣٣٤٩٣٥.٥٢٤٧١٥٣٤١٦زياد اسامه كامل دسوقى١١٧٦ ٥٥

٧٧٣٥.٥٥١.٥٣٧٢٥٦.٥١٥٣٥.٥١٧.٥زياد عبدالمنعم صابر دمحم الشحات١١٧٧ ٥٥.٥

٧٨٣٩.٥٥٤٣٨.٥٢٦٩١٥٣٤١٦زياد عماد صبرى سعد دمحم١١٧٨ ٥٩

٦٠٣١٤٥٣١.٥٢١٣.٥١٥٣٨١٥زياد دمحم ابو بكر بكرى١١٧٩ ٤٦

٦٦.٥٣٠.٥٤٩٣٤٢٣٨١٥٣٩١٦زياد دمحم سعيد عبدالحميد احمد١١٨٠ ٥٨

٧٥.٥٣٦.٥٥١٣٧.٥٢٥٥.٥١٥٣٨١٧.٥سامى دمحم الناجى حسن يوسف١١٨١ ٥٥

٧٨٣٦٥٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٥٣٨١٦.٥سعد حسن حسان اسماعيل١١٨٢ ٥٩

٦٥.٥٣٦.٥٤٥٣٦.٥٢٢٩١٥٣٣١٦سيد خلف دمحم احمد يوسف١١٨٣ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٥٣٩٢٦٢.٥١٦.٥٣٩١٥.٥سيف سعيد عبدالعزيز عبد الرحمن١١٨٤ ٥٧.٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٧١٦.٥سيف دمحم عبدالاله دمحم١١٨٥ ٤٨

٧٤٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٤٣١٧٣٩١٨طارق احمد الرفاعي احمد١١٨٦ ٥٥
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٦٨.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٨١٦.٥طارق عادل غريب السيد١١٨٧ ٥٠

٦٩٣١٤٧٣٠٢٢٩.٥١٥٣٨١٥عبدالحليم كرم عبد الحليم دمحم محمود١١٨٨ ٥٢.٥

٧٠.٥٣٠٥٢٣٠٢٤٠.٥١٦٣٩.٥١٦عبدالرحمن احمد عيد حسين١١٨٩ ٥٨

٧١.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٣٧.٥١٦٣٧١٦عبدالرحمن السيد برعى جامع١١٩٠ ٥٨

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٦.٥١٥.٥عبدالرحمن خالد احمد دمحم١١٩١ ٥١

٦١٣٠.٥٤٥٣١٢١٦.٥١٥٣٩١٥عبدالرحمن دسوقى عبد الحافظ الدسوقى١١٩٢ ٤٩

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٨٢٦١١٥.٥٣٨١٧عبدالرحمن صبرى عبدهللا عبد الاله دمحم١١٩٣ ٥٥

٧٢.٥٣٠٥٣٣٠٢٤١.٥١٧٣٩١٥عبدالرحمن طلعت دمحم على١١٩٤ ٥٦

٧٠٣٧.٥٥٣.٥٣٠٢٤٧١٥٣٩١٥عبدالرحمن دمحم بسيونى دمحم١١٩٥ ٥٦

٧٤٣٨٥٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٩١٧عبدالرحمن دمحم حسنى محمود مصطفى١١٩٦ ٥٨

٦٩٣٢.٥٤٧٣٠.٥٢٣٢.٥١٦٣٩١٥عبدالرحمن دمحم دمحم محمود١١٩٧ ٥٣.٥

٦٣.٥٣٠٥٠٣٦٢٣٠١٦.٥٣٤١٥عبدالرحمن دمحم مصطفى احمد عبد الرحيم١١٩٨ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٤٣٥.٥٢٥٤١٦٣٦١٨عبدالرحمن هانى عبد الرحمن احمد١١٩٩ ٥٤.٥

٦٢٣٠٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٨١٦عبدالاله احمد عبد الاله احمد١٢٠٠ ٥٣

٦٢٢٥.٥٤٥٣٠.٥٢٠٢.٥١٦.٥٣٣.٥١٧.٥عبدهللا ابراهيم محمود دمحم سليمان١٢٠١ ٣٩.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٧٣٦١٧.٥عبدهللا ثابت دمحم عبد العزيز١٢٠٢ ٤٦

٧٠.٥٣٥٤٦.٥٣٥.٥٢٣٣.٥١٥٣٣١٦.٥عبدهللا جمال دمحم عبدهللا حسن١٢٠٣ ٤٦

٦٦.٥٣٣.٥٤٧٣٢٢٢٤١٥٣٤١٧.٥عبدهللا حاتم سنارى محمود١٢٠٤ ٤٥

٧١٣٢.٥٤٩٣٨.٥٢٣٧١٦٣٦١٧عبدهللا عالء سلمان دمحم١٢٠٥ ٤٦

٥٢.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥١٩٨.٥١٥٣٢١٦.٥عبدهللا ماهر عبد الحميد الزميتى١٢٠٦ ٣٩

٦٧٣٠٤٥٣١.٥٢١١.٥١٥٣٣١٦.٥عبدهللا دمحم عبدهللا الحماحمى١٢٠٧ ٣٨

٦٣.٥٣٠.٥٤٨٣٠٢٠٧١٥٣٠١٦.٥عبدهللا دمحم نبيل دمحم١٢٠٨ ٣٥

٦٠.٥٢٥.٥٤٥٢٥.٥١٩٥.٥١٣٣٠١٥.٥عبدالمنعم دمحم رمضان عبد المنعم دمحم١٢٠٩ ٣٩

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٠٩.٥١٥٣٢١٧عالء ثروت دمحم دمحم مرسى١٢١٠ ٣٨.٥

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٥١٥٣١.٥١٧عالء على السيد دمحم النادى١٢١١ ٤٥

٦٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٦١٥٣٥.٥١٦.٥على نشات محمود على دمحم١٢١٢ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٠١٥٣٦.٥١٧.٥عماد ايمن لحظى غالى١٢١٣ ٣٣

٧٣.٥٣١٥٢٣٠٢٤٣.٥١٥٣١.٥١٥عمر حسن احمد عثمان احمد١٢١٤ ٥٧

٧١٣٠٥١.٥٣١.٥٢٣٦.٥١٥٣٦١٦.٥عمر دمحم حسونة عبد ربه١٢١٥ ٥٢.٥

٧١٣١.٥٥٥.٥٣٤.٥٢٥٠١٥٣٦.٥١٧.٥عمر محمود عبدالعظيم حسين على١٢١٦ ٥٧.٥

٦٣.٥٣٠٥٣.٥٣٢٢٢٧١٥٣٢.٥١٧عمرو خالد احمد متولى عساوى١٢١٧ ٤٨

٦٦٣٠٥٠٣٠٢٢١.٥١٥٣٤.٥١٥عمرو مصطفى رمضان دمحم١٢١٨ ٤٥.٥
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٦٨.٥٣٠٥١٣٠٢٢٤.٥١٥٣٣١٧.٥فادى نبيل ابراهيم شنوده١٢١٩ ٤٥

٧٢.٥٣٠٥٥٣٢.٥٢٣٦١٥٣٥.٥١٦.٥فارس الحسن دمحم احمد١٢٢٠ ٤٦

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠٢١٣١٥٣١.٥١٥فارس عبدالنبى معوض صالح سليم١٢٢١ ٤٥.٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٥.٥٣١٢١٥.٥١٥٣٥١٦فارس هشام ثابت اسماعيل عبدالعال١٢٢٢ ٤٥

٧٢٣٤٥٠٣٠٢٢٤١٥٣٤.٥١٥.٥كرم مطاوع جادهللا دمحم١٢٢٣ ٣٨

٦٥٣١٤٩.٥٣٠٢١٤١٣.٥٣٢.٥١٥.٥كريم السيد عبدالعاطى سالم١٢٢٤ ٣٨.٥

٦٢٢٢٤٩٣٠٢٠٣١٢.٥٣٥.٥١٥كريم دمحم صبري اسماعيل١٢٢٥ ٤٠

٦٧٣٢٤٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٨١٦كريم دمحم محمود دمحم محمود١٢٢٦ ٥٥.٥

٦١٣٢٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٧١٥.٥كمال دمحم خلف صبحى١٢٢٧ ٥٢

٦١.٥٣١.٥٣٨.٥٣٠٢٠٧١٣٣٧١٥.٥مؤمن السيد احمد خليل١٢٢٨ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٤.٥١٧.٥مؤمن خالد عبده هاشم  عبدالقادر١٢٢٩ ٥١.٥

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٧٣٩١٧مايكل عامر فؤاد عطا١٢٣٠ ٦٠

٦٠٣١.٥٤٦٢٠.٥٢٠٦١٢.٥٣٧.٥١٥دمحم ابراهيم عبدالرؤف عطيه دمحم١٢٣١ ٤٨

٦٣.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٨١٥.٥دمحم احمد جابر عبدالحميد أحمد١٢٣٢ ٥٢

٦٠٣٣.٥٤٨.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم احمد حسان على حسان١٢٣٣ ٤٩.٥

٦٧٣٥.٥٥١.٥٣٢.٥٢٣٩١٥٣٨١٥دمحم احمد صالح عبدالحي١٢٣٤ ٥٢.٥

٦٥.٥٣٩٥٢٣٤٢٤١١٥٣٦١٥.٥دمحم احمد محمود على ابراهيم١٢٣٥ ٥٠.٥

٠١١.٥١٥٠.٥٤٢١٥٣٧١٥دمحم اشرف دمحم عبدالدايم١٢٣٦ ١٥

٦٠٣٠.٥٤٥٢٢٢٠٧١٥٣٨١٥دمحم السيد ابراهيم سالم إبراهيم١٢٣٧ ٤٩.٥

٦٢٣٥٤٥.٥٢٢٢١٦١٥٣٧١٥.٥دمحم السيد ابراهيم دمحم١٢٣٨ ٥١.٥

٦٠٣٣.٥٤٦.٥٢٣.٥٢١٥.٥١٥٣٧.٥١٥.٥دمحم السيد دمحم صالح الدين السيد١٢٣٩ ٥٢

٥٠.٥٣٠٤٧.٥٢٢٢٠٠١٥٣٥١٥دمحم ايمن حسنى مدبولى١٢٤٠ ٥٠

٦٠٣٨٤٦٢٣.٥٢١٩١٥٣٨١٥.٥دمحم جمال حسن عامر١٢٤١ ٥١.٥

٦٠٣٧.٥٤٨.٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم جمال دمحم دمحم حسن١٢٤٢ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥١.٥٣٤٢٥٥١٥.٥٣٦.٥١٥دمحم حاتم دمحم عبدالحميد١٢٤٣ ٥٧.٥

٧٢٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٢.٥١٥.٥٣٧.٥١٦دمحم حازم عبدالعزيز السيد١٢٤٤ ٥٨

٦٥٣٤٤٩٣٤٢٣٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٥دمحم رضا اسماعيل دمحم على١٢٤٥ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٥٢٥٠١٧٣٦.٥١٥دمحم رضا عيد دمحم١٢٤٦ ٥٥

٦٥.٥٣٦٤٨٣٠.٥٢٣٤١٧.٥٣٦.٥١٥دمحم سامح جمال عبداللطيف١٢٤٧ ٥٤

٦٢٣٤٣٧٣٠٢١٥.٥١٧.٥٣٢.٥١٥دمحم سامح دمحم عبدالعزيز١٢٤٩ ٥٢.٥

٦٦٣٢٤٨٣٠٢٢٧١٦.٥٣٠.٥١٥دمحم سامى دمحم احمد١٢٥٠ ٥١

٧٥٣٩.٥٦٠٣٨٢٦٠.٥١٦.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم سعيد عبدالفتاح محمود١٢٥١ ٤٨
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٠٠٥١٩.٥١٣٢٠١٠دمحم شريف سيد قبيص١٢٥٢ ٣.٥

٧٢٣١٤٥.٥٣٠.٥٢٢٥.٥١٦٣٢.٥١٥.٥دمحم صالح عبدهللا عبد الاله١٢٥٣ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٦٥٥٣٦.٥٢٤٩١٦.٥٣٣.٥١٦دمحم عزازي حسن عامر حسين١٢٥٤ ٤٦

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢٠٤.٥١٦.٥٣٠١٦.٥دمحم على سليمان على غنيم١٢٥٥ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٧١٧.٥٣٠١٦دمحم على فراج على فراج١٢٥٦ ٤٥

٥٣.٥٣٠٣٩.٥٣٠١٩٨.٥١٦.٥٣٠١٥دمحم مبروك دمحم عبدهللا دمحم١٢٥٧ ٤٥.٥

٦٨.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٩١٦.٥٣٠.٥١٥دمحم محمود غريب محمود على١٢٥٨ ٤٥

٧١٣٩.٥٥٠٣٠.٥٢٤٦.٥١٧٣٣.٥١٦.٥دمحم مصطفى احمد دمحماالسناوى١٢٥٩ ٥٥.٥

٦٥.٥٣١.٥٤٥.٥٣٢٢٢٠.٥١٦٣٢١٦.٥دمحم نصار نصر مسلم نصر١٢٦٠ ٤٦

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٧٣٥.٥١٦دمحم وليد دمحم السيد١٢٦١ ٦٠

٦٠.٥٣٠٣٦.٥٢٢.٥١٨٧١٢٣٠١٦.٥دمحم وليد دمحم عبداللطيف١٢٦٢ ٣٧.٥

٧٦.٥٣٦٥١٣٧٢٥٩١٦.٥٣٣١٧.٥محمود اسامة دمحم محمود١٢٦٣ ٥٨.٥

٧١٣٢٤٩.٥٣٣٢٣٢١٦.٥٣٢.٥١٦.٥محمود السيد عبدالرازق حفنى عبد اللة١٢٦٤ ٤٦.٥

٦٦٣١٤٥٣٠٢١٧١٦٣٢١٦.٥محمود ايهاب مغاورى عنتر ابوالمجد١٢٦٥ ٤٥

٦٨٣٣٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣١.٥١٦محمود حربى جنيدى عبدالنعيم١٢٦٦ ٤٦.٥

٧٧٣٩٥٣٣٩٢٦٤.٥١٧٣١.٥١٥.٥محمود صبحى احمد دمحم١٢٦٧ ٥٦.٥

٧٢٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٧٣٢.٥١٥.٥محمود على احمد دمحم ابراهيم١٢٦٨ ٤٥

٧٥.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٥٢٥١.٥١٧.٥٣٥١٦.٥محمود دمحم سلمان دمحم سالمان١٢٦٩ ٥٥

٧٠٣٢.٥٤٧٣٢.٥٢٣٧١٧٣٤.٥١٦.٥محمود دمحم فتحى محمود السيد صيام١٢٧٠ ٥٥

٦٢٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٥١٦٣٠١٥محمود ياسر دمحم محمود١٢٧١ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١١.٥١٦٣٠١٥.٥مروان دمحم سيد دمحم١٢٧٢ ٤٥

٦٨٣١٥٠٣٤٢٣٨١٨٣٤١٦.٥مصطفى عبدالناصر شحات حسين١٢٧٣ ٥٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٨٣٢.٥١٥مصطفى ياسر عثمان عبدالعظيم دمحم١٢٧٤ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٢٤٦٣٤٢٣٥١٦٣٣١٥.٥معاذ سيد حسن عبدالعزيز١٢٧٥ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٦٤٨٣٠٢٣٣.٥١٧.٥٣٧١٥مينا اشرف سيد بخيت عويضة١٢٧٦ ٥٢

٦١.٥٣٣٤٥.٥٢٣٢١١.٥١٧.٥٣٧.٥١٥وائل دمحم جاد الرب عبدهللا١٢٧٧ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٦.٥٤٥٣٢٢٣٥.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥وليد احمد جالل موسى١٢٧٨ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٧٥٠.٥٣٣.٥٢٣٩١٥٣٨١٧يسى محسن السعيد يوسف ابراهيم١٢٧٩ ٤٩.٥

٦٠٣٢٣٥.٥٣٠٢٠٧.٥١٢.٥٣٨١٥.٥يوسف احمد ابراهيم احمد١٢٨٠ ٥٠

٦٧.٥٣٥٤٥٣٢٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٦يوسف احمد جمعة دمحم١٢٨١ ٥١

٦٩٣٦.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٥٣٦١٦يوسف احمد خلف عبدالرحيم١٢٨٢ ٥٤

٦٢.٥٣١٤٥٣٤٢٢٥١٦٣٢.٥١٦يوسف احمد على دمحمعبدالرحيم١٢٨٣ ٥٢.٥
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٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٦١٨٣٨١٥يوسف ثروت سعيد جبره١٢٨٤ ٥٦

٦٠٣٠٣٤.٥٣١.٥٢٠٩.٥١٣٣٣.٥١٦يوسف رمضان دمحم اسماعيل١٢٨٥ ٥٣.٥

٧٠.٥٣٦٤٥.٥٣١٢٣٩١٥٣٧١٧يوسف صالح صالح مرجان١٢٨٦ ٥٦

٧٦.٥٣٩٤٩.٥٣٧٢٦٠١٥٣٨.٥١٦.٥يوسف عبدالمنعم السيد دمحم شيخون١٢٨٧ ٥٨

٦٨.٥٣٦.٥٤٥٣٣.٥٢٣٦١٥٤٠١٦يوسف على منصور دمحم١٢٨٨ ٥٢.٥

٧١.٥٣٤٤٩٣٦.٥٢٤٤.٥١٦٤٠١٦.٥يوسف دمحم سعيد رشاد١٢٨٩ ٥٣.٥

٧٨٣٩.٥٥٢.٥٣٦٢٦٥.٥١٥٣٩١٦.٥يوسف دمحم سليمان لويفي سليمان١٢٩٠ ٥٩.٥

٧٠٣٧.٥٤٥٣٤.٥٢٤٠.٥١٥٤٠١٥.٥يوسف دمحم دمحم احمد١٢٩١ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥١٣٦٢٥٨.٥١٥٤٠١٦يوسف دمحم هاشم دمحم دمحم الهادى١٢٩٢ ٥٨.٥

٦٦٣٦.٥٤٧٣٠.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٩١٧يوسف دمحم يوسف على١٢٩٣ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٦١٦٣٢.٥١٥يوسف هانى احمد دمحم١٢٩٤ ٥٧

٦٩٣٦.٥٤٧٣١٢٣٧.٥١٥٣٩١٦يوسف وليد يوسف حسانين ابراهيم١٢٩٥ ٥٤

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠سامح أحمد محمود مصطفي٢٢٤٩٩ ٠

٦٥٣١٣٦٣٢٢١٠.٥١٥.٥٣١١٥عبد الرحمن عادل احمد سيد٢٢٥٠٠ ٤٦.٥
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االسماعيلية شمال الشهداء ع بنيناالدارة المدرسة
٦٨.٥٣٧٤٩.٥٣٢٢٣٨١٥٤٠١٥.٥ابراهيم انور دمحم اسماعيل اسماعيل١٢٩٦ ٥١

٧١٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣١.٥١٥ابراهيم عالء ابراهيم فؤاد١٢٩٧ ٥٦

٦٧٣٣٤٥.٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٩١٥ابراهيم دمحم عبدالغنى محمود على١٢٩٨ ٥٤

٦٦.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٩١٥٣٢.٥١٥ابراهيم دمحم يوسف دمحم١٢٩٩ ٥٦

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠احمد جمال الدين دمحم على١٣٠٠ ٠

٧٢٣٠٥١.٥٣١.٥٢٣٨١٥٣٨١٥.٥احمد حسن عبداللطيف يوسف١٣٠١ ٥٣

٧٢٣٨٥٧٣٧.٥٢٦٠١٥.٥٣٨١٧.٥احمد حمدى محمود ابراهيم احمد١٣٠٢ ٥٥.٥

٥٣٣٠٤٥٣٢٢٠٥١٢٣٥١٦.٥احمد خيرى ابراهيم السيد ابراهيم١٣٠٣ ٤٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٦٣٧.٥٢٥٧١٥٣٨١٥احمد سعيد عبدالكريم الشوادفي١٣٠٤ ٥٣.٥

٦٧٣٣٤٩٣٠٢٣٠١٥٣٩١٥احمد شعبان دمحم عثمان بيه١٣٠٥ ٥١

٦٦.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٢٧١٥٣٦١٦احمد صبرى عبدالكريم دمحم١٣٠٦ ٥٣

٦٣٣٠.٥٣٨.٥٢٣.٥٢١٠١٣٣٨١٥.٥احمد صبرى عبدالمعز عبد الرحيم عبد العال١٣٠٧ ٥٤.٥

٧٧٣٧٥٤٣٥٢٥٨١٥٣٩١٥.٥احمد طارق حسني حسن١٣٠٨ ٥٥

٧٨٣٦٥٦٣٦٢٦٢١٥٣٨١٧.٥احمد عابدين حسن عابدين احمد صالح١٣٠٩ ٥٦

٧٩٣٧.٥٥٦٣٢.٥٢٦١١٥٣٧١٧احمد عبدالعزيز احمد على حسين١٣١٠ ٥٦

٧٦٣٧٥٢.٥٣٤.٥٢٥٤١٦٣٧١٥احمد عبدهللا السيد احمد١٣١١ ٥٤

٧٠٣٤.٥٥٢.٥٣٠.٥٢٤١.٥١٥٣٨١٥.٥احمد عبدالناصر دمحم احمد١٣١٢ ٥٤

٦٧٣٠٤٧٣٠٢٢٦.٥١٥٣٨١٥احمد عزت أحمد علي عبدالرحمن١٣١٣ ٥٢.٥

٦٧.٥٣١٥٠.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٧١٥احمد عالء الدين حسن زرزور محمود١٣١٤ ٥٢.٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٨١٣.٥٣٦١٥احمد على محمود على حسين١٣١٥ ٤٩.٥

٦٩٣١٤٨.٥٣٠٢٣٣.٥١٦٣٦١٧احمد عمرو ابو المجد ابو الحجاج١٣١٦ ٥٥

٧٠٣٢.٥٤٩.٥٣١٢٣٩.٥١٧.٥٣٦١٦.٥احمد كمال سمير غريب ابو المعاطى١٣١٧ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٣٢٤٨١٦.٥٣٩١٥احمد دمحم احمد فؤاد١٣١٨ ٥٣.٥

٧٢٣٠٤٦.٥٣٣٢٣٢١٥.٥٣٩١٥احمد دمحم عبادى احمد عبادى١٣١٩ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٢٥٤٣٢٢٣٨.٥١٦.٥٣٩١٦احمد دمحم كامل طايع١٣٢٠ ٥٤

٦٦.٥٣١٥١.٥٣٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٩١٦احمد دمحم وفا دمحم١٣٢١ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٣٤٩.٥٣٤٢٤٤.٥١٦٣٩١٦.٥احمد محمود يوسف اسماعيل صقر١٣٢٢ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٤.٥٤٩.٥٣٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٩١٧احمد مصطفى عبدالرحمن احمد١٣٢٣ ٥٦

٦٩.٥٣٢٤٥٣٤٢٣٤١٥.٥٣٦١٦.٥احمد موسى محروس موسى الشحات١٣٢٤ ٥٣.٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٤١٥احمد هيثم حسونه عبد ربه١٣٢٥ ٤٧.٥

٤٥.٥٢٤٣٨٢٣.٥١٦٥١٣.٥٣٠١٥اسالم محمود شلبى عبدالحميد١٣٢٦ ٣٤
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٥١٣٠٤٥٣٠١٨٩١٥٣٠١٥اشرف عبدهللا محمود عبدهللا١٣٢٧ ٣٣

٦٦.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٢٢٢٧١٥٣٧١٥السيد حسن السيد حسن حمودة١٣٢٨ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٥٢٣٩.٥١٥٣٧.٥١٦انس اشرف محمود اسماعيل ايوب١٣٢٩ ٤٧

٦٦.٥٣٢٤٦٣٠٢١٩.٥١٥٣٢.٥١٦.٥بكر بخيت ابو بكر عماره١٣٣٠ ٤٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٨١٦بالل ابراهيم على دمحم عبدالنعيم١٣٣١ ٤٥

٦٧٣٤٥٣٣٢.٥٢٣٩.٥١٥٣٩١٥.٥بالل خالد عبدالنظير محمود احمد١٣٣٢ ٥٣

٧٤٣٧.٥٤٩.٥٣٥٢٥١١٦٣٨١٧بالل دمحم احمد امام١٣٣٣ ٥٥

٦٣.٥٣١.٥٤٥٢٢٢١١.٥١٥٣٨١٥.٥جاد دمحم جاد الكريم ابو النجا حارس١٣٣٤ ٤٩.٥

٤٧.٥٣٠٣٨٢٣١٨٣.٥١٥٣٤١٥جوده فوزى جوده حافظ عليوه١٣٣٥ ٤٥

٦٩٣٧.٥٥١٣١٢٤٠.٥١٥٣٨.٥١٦.٥جون سامى لبيب رزق خليل١٣٣٦ ٥٢

٤٣٢٤٤٥٢٠.٥١٦٥.٥١٥٢٥.٥١٥حسن بشاى حسن دمحم عمر١٣٣٧ ٣٣

٤٢.٥٢٣٤٥٢١١٦٣١٥٢٦.٥١٥حسن صبري عبدالغني عبداللطيف١٣٣٨ ٣١.٥

٧٢٣٧٥٧٣٦.٥٢٤٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥حسن دمحم حسن عبدالنعيم اسماعيل١٣٣٩ ٤٦

٦٦.٥٣٥٥٠٣٧٢٣٣.٥١٥٣٦.٥١٥حسن مصطفى حسن ابو زيد١٣٤٠ ٤٥

٧٥.٥٣٦٥٠.٥٣٣٢٥٥١٧٣٧.٥١٨حسن يوسف حسن علي١٣٤١ ٦٠

٧٠٣٧.٥٥٠.٥٣٦٢٤٢١٦.٥٣٣.٥١٥حمزه اشرف سليمان عبدالرحمن١٣٤٢ ٤٨

٦٤.٥٣١٤٨٣١٢٢١١٥.٥٣٥١٥خالد عصام نصر الدين احمد١٣٤٣ ٤٦.٥

٦٧٣٣.٥٥٠.٥٣٠٢٢٦١٦.٥٣٦١٥خالد محمود ابو الحسن على١٣٤٤ ٤٥

٦٩.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٩.٥١٦٣٠.٥١٥رزق توفيق رزق عبدهللا سليمان١٣٤٥ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣١.٥١٥رضا منعم دمحم دمحم١٣٤٦ ٣٨.٥

٥٠٢٤.٥٤٥٣٠١٩٥١٦٣٠١٥رضوان دمحم ابراهيم عبده عز١٣٤٧ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٤.٥١٧٣٦.٥١٦.٥زياد عالء عطيتو السيد حراجى١٣٤٨ ٥٤.٥

٧١.٥٣٦.٥٥٠٣٤٢٤١.٥١٧٣٦.٥١٥.٥زياد دمحم الشمندى محمود رشوان١٣٤٩ ٤٩.٥

٦٠.٥٣١٤٥٣٠٢٠٠.٥١٣.٥٣٠١٥زياد دمحم عبدالرحيم ابو المجد على١٣٥٠ ٣٤

٦٧٣٥.٥٤٩٣٥٢٣٤.٥١٧٣٠١٦زياد دمحم عبدالعليم دمحم١٣٥١ ٤٨

٦٨٣٩٥١.٥٣٥.٥٢٥١١٦٣٧١٥زياد محمود على باشا حسن١٣٥٢ ٥٧

٧١٠٨.٥٢.٥٤٤٦٥.٥٥سعيد محمود دمحم شحات احمد١٣٥٣ ١٦

٤٣.٥٣١٤٥٣٠١٩٤.٥١٥.٥٣٠١٥سالمة هانى مصطفى مصطفى١٣٥٤ ٤٥

٥٣.٥٣٣.٥٣٨.٥٢٤.٥١٩٦.٥١٧٣٤.٥١٥سمير صبرى عبدالغنى عبد اللطيف١٣٥٥ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٦٥٦٣٧٢٥٩.٥١٥٣٤١٦سمير عبدالمطلب على عبدالمطلب١٣٥٦ ٥٧

٧٤.٥٣٥٥٤٣٨٢٥٨١٥.٥٣٦.٥١٥سيد اسامه سيد عبدالرحمن عالم١٣٥٧ ٥٦.٥

٦٣٣٠٤٦٣٠٢١٤١٥٣٤١٥سيد حسام سيد جوده دمحم١٣٥٨ ٤٥
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٦١.٥٣٣٤٦٣٠٢٢٢١٥٣٧١٥سيد عبدالعال سيد عبد العال١٣٥٩ ٥١.٥

٥٣٣٠٤٦.٥٣٦.٥٢١٢.٥١٥٣٥١٥سيف احمد سمير عبدالحميد١٣٦٠ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٢.٥١٦٣٠١٥سيف احمد دمحم احمد١٣٦١ ٥٦

٦٣٣٣.٥٥٢.٥٣٨٢٣٨.٥١٦٣٢١٥سيف السيد دمحم احمد١٣٦٢ ٥١.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥١٨٣٩١٥.٥سيف عمر صابر عبدالجواد١٣٦٣ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٨٤٠٢٧٥١٧٣٧١٥.٥شادى خيرى دمحم عبدالدايم١٣٦٤ ٥٩

٧٧.٥٣٥٥١٣٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٧١٥شريف ابراهيم يوسف حواش١٣٦٥ ٥٦

٧٥٣٧.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥٤.٥١٥٣٧١٧صالح احمد صالح خضر١٣٦٦ ٥٤

٦٨.٥٣٤٤٧٣٠٢٢٨.٥١٥٣٧١٥صبرى رمضان عبدالحميد دمحم١٣٦٧ ٤٩

٦٤٢٦٤٥٣٠٢١٢١٣٣٠١٥صالح كرم رجب عبدالحميد ابو عيشة١٣٦٨ ٤٧

٧٧.٥٣٦.٥٥٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٩١٥عبد  الرحمن اشرف ابو  الفتوح متولي١٣٦٩ ٥٩.٥

٧٥٣٥٥١.٥٣٢٢٤٩١٥٣٤.٥١٥.٥عبدالحميد احمد عبد الحميد جاد١٣٧٠ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٨٥٢.٥٣٨.٥٢٦٢١٦٣٦١٥.٥عبدالحميد عادل عبد الحميد امين السيد١٣٧١ ٥٦.٥

٦٨٣١.٥٤٩٣٠٢٣١١٥٢٥١٥عبدالرحمن احمد عايش محمود١٣٧٢ ٥٢.٥

٧٨٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩١٧٣٤١٥عبدالرحمن احمد مصطفي علي١٣٧٣ ٥٨

٧٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٧١٦٣٤١٥عبدالرحمن جمال دمحم عبدالعال١٣٧٤ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٦عبدالرحمن رضا دمحم صالح دمحم١٣٧٥ ٥٨.٥

٦٨٣٣.٥٥٣٣٥٢٤٠١٥٣٠١٦عبدالرحمن زكى السعيد دمحم صالح١٣٧٦ ٥٠.٥

٧٥٣٨٥٤.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٥.٥٣٤١٦عبدالرحمن شر يف احمد صابر احمد١٣٧٧ ٥٧.٥

٦١٣٤٥٠٣٢.٥٢٢٥.٥١٥.٥٣٠.٥١٥عبدالرحمن عماد مصطفى حسن عطيه١٣٧٨ ٤٨

٧٢٣٦.٥٥٥٣٣.٥٢٥١.٥١٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن دمحم سالم احمد سالم١٣٧٩ ٥٤.٥

٤٧٣٠٣٧.٥٣٠١٨٩.٥١٥٢٦.٥١٥عبدالرحمن دمحم غنام رشيد١٣٨٠ ٤٥

٥٢.٥٢٥.٥٣٧.٥٣٠١٩١.٥١٥٣٠١٥عبدالرحمن دمحم فوزى حسين عبد المجيد١٣٨١ ٤٦

٥٢.٥٣٠.٥٤٥٢١.٥١٩٤.٥١٥٣٥.٥١٥عبدالرحمن دمحم قنديل عبدهللا قنديل١٣٨٢ ٤٥

٧١٣٦٤٨٣١٢٣٩.٥١٥.٥٣٨١٥.٥عبدالرحمن محمود محمود عبد اللطيف دمحم١٣٨٣ ٥٣.٥

٥٣.٥٣٠٤٧٣٠٢٠٧١٥.٥٣٣١٥عبدالستار دمحم عبد الستار احمد رزق عثمان١٣٨٤ ٤٦.٥

٧١٣٥٤٨.٥٣٠٢٣٥١٥.٥٣٧١٥عبدهللا حسام ابراهيم عبدهللا١٣٨٥ ٥٠.٥

٧٣٣٧٥١.٥٣١.٥٢٤٤١٥.٥٣٩١٧عبدهللا سمير عبدهللا دمحم١٣٨٦ ٥١

٥٤.٥٣٢.٥٣٨٣٠٢٠٠١٥.٥٣٥.٥١٦عبدهللا على على احمد١٣٨٧ ٤٥

٦٤.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٣٥١٧٣٥١٥عبدهللا دمحم عباس عبدهللا١٣٨٨ ٥٨

٧٠.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣١١٧٣٠١٥عبدهللا دمحم عدوى محمود١٣٨٩ ٥٤

٦٨.٥٣٦٥٢٣٤.٥٢٤٥.٥١٥٣٠.٥١٥عبدهللا دمحم محمود عبد الرحمن١٣٩٠ ٥٤.٥
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٧٣٣٣٥٧٣٤.٥٢٥٣.٥١٥٣٦.٥١٦عبدالواحد حامد عبد الواحد عبد الاله١٣٩١ ٥٦

٦٩٣٥.٥٥٥.٥٣٢٢٤٥.٥١٥٣٦.٥١٦على احمد على صديق مرسى١٣٩٢ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٠٢٤٠١٥٣٧١٥.٥على بخيت دمحم على عبدالرحمن١٣٩٣ ٥٣.٥

٤٥٣٤٤٨٢٢.٥١٩٧١٥٣٤١٦على عصام على محمود عبدهللا١٣٩٤ ٤٧.٥

٤٥.٥٢٢.٥٤٥.٥٢١.٥١٧٠.٥١٥٣٤١٥عمار جمعه احمد حسن١٣٩٥ ٣٥.٥

٧٤.٥٣٨٥٢.٥٣٧.٥٢٥٢.٥١٥٣٥١٥عمر الصغير محمود صغير مسعود١٣٩٦ ٥٠

٧٤٣٩٥٢.٥٣٥.٥٢٥٠١٥٣٦.٥١٥عمر عادل سيد زكى١٣٩٧ ٤٩

٧٢٣٦.٥٤٥٣٨٢٣٦.٥١٥٣٦.٥١٥.٥عمر عز احمد دمحم ابراهيم١٣٩٨ ٤٥

٦٤٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٢٣١٥٣٧١٥عمر دمحم رفاعي ربيع حسين١٣٩٩ ٤٥

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٥١.٥١٥٣١١٥.٥عمران دمحم عمران انور عمران١٤٠٠ ٥١.٥

٦٤.٥٣٧٤٦٣٨.٥٢٣١.٥١٥٣٢١٥عمرو اشرف محمود بشير١٤٠١ ٤٥.٥

٧٠٣٠٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٠١٧عمرو خالد ابراهيم عبدهللا عبد الرحمن١٤٠٢ ٤٥

٦١٣٥.٥٣٩.٥٣٨.٥٢٠٩.٥١٣.٥٣٥١٥فارس دمحم وهب هللا بهلول على١٤٠٣ ٣٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٥٢٤٧.٥١٨٣٨.٥١٩فتحى جميل فتحى عبدالكريم١٤٠٤ ٥٤

٥١٣٠.٥٤٥٣٧.٥٢٠١.٥١٢.٥٢٥١٥فتحى رجب فتحى دمحم١٤٠٥ ٣٧.٥

٧٠٣٥.٥٤٨٣٩٢٣٨١٥٣٤١٥كريم فتحى ابو العال عبداللطيف موسى١٤٠٦ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٣٣٩٢٤٧١٥٣٧.٥١٥كريم وليد الشمندى محمود رشوان١٤٠٧ ٤٩

٦٣.٥٣٤.٥٣٨.٥٣٣٢٠٦١٣٣١١٥دمحم احمد حسين عبدالخالق السيد١٤٠٨ ٣٦.٥

٦٧٣٤٣٦.٥٣٢٢٠٥١٣٣٣١٥.٥دمحم احمد دمحم كامل١٤٠٩ ٣٥.٥

٦٩.٥٣٣٤٥٣٦.٥٢٢٩١٥٣٥١٥دمحم اشرف عباس حسن١٤١٠ ٤٥

٦٣٣٥٤٥٣٥.٥٢٢٥١٥٣٣١٥دمحم السيد امين عصران عمران١٤١١ ٤٦.٥

٦٧.٥٣٤٤٥٣٧.٥٢٢٩١٥٣٧١٥دمحم السيد طلعت دمحم طلبة١٤١٢ ٤٥

٧٥.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٥١٦٣٠١٥دمحم السيد عباس على١٤١٣ ٦٠

٦٦٣٤٣٩.٥٣٧.٥٢١٣.٥١٢.٥٣١١٥دمحم السيد عطا هللا عبدهللا حسين١٤١٤ ٣٦.٥

٦٠٣١٤٥٣٦٢٠٧.٥١٣٣٠١١.٥دمحم انور على شحات على١٤١٥ ٣٥.٥

٧٤.٥٣٨٥٤٣٩٢٥٨١٥٣٢١٥دمحم ايمن دمحم الشاذلى١٤١٦ ٥٢.٥

٤٩٣٠٤٥٣٠١٩٤١٥٣١١٦دمحم جمال احمد عبدالحليم رضوان١٤١٧ ٤٠

٧٣.٥٣٥٥٢٣٥٢٥١.٥١٥٣٩١٥دمحم حسام احمد يوسف يونس١٤١٨ ٥٦

٥٢.٥٢٥.٥٣٨.٥٣٠١٩١.٥١٣.٥٣٠١٥دمحم حسين دمحم دمحم١٤١٩ ٤٥

٦٤.٥٣٥٤٨٣٠.٥٢٣٠١٥٣٨١٥دمحم خالد راشد دمحم رضوان١٤٢٠ ٥٢

٦٠٣٣٤٦٣٣٢٢١١٥٣٣١٥دمحم رضا ابو الحسن طايع دمحم١٤٢١ ٤٩

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٣٤.٥٢٢٥١٥٣٠١٥دمحم رضا دمحم شوقى صالح احمد١٤٢٢ ٤٥.٥
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٧٢٣٧٥٧٣٧.٥٢٥٨١٥٣٥١٨.٥دمحم سامى ثابت دمحمين عبدالواحد١٤٢٣ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٦.٥٤٩٣٨.٥٢٣٧.٥١٥٣٦١٥دمحم عادل احمد دمحم شحاته١٤٢٤ ٤٧

٥١٣٠٤٥٣٠١٩٣١٣.٥٢٦.٥١٥دمحم عصام سيد جوده دمحم١٤٢٥ ٣٧

٥١.٥٢٦٤٥٣٠١٨٩.٥١٥٣٠١٦دمحم على عبدالوهاب السيد قابيل١٤٢٦ ٣٧

٤٨.٥٢٥٤٥٣٠١٨٠.٥١٥٣٠١٥دمحم دمحم رمضان السيد١٤٢٧ ٣٢

٧٠٣١٤٧٣٢.٥٢٢٨١٥٣٠١٦دمحم محمود بدرى رفاعى بدرى١٤٢٨ ٤٧.٥

٦٦.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٢٤١٥٣٥.٥١٦دمحم محمود سيد دمحم١٤٢٩ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٠٠دمحم مرسى عبدالفتاح مرسى عمر١٤٣٠ ٠

٧٧٣٧.٥٥٥٣٧٢٦٣.٥١٥٣٣.٥١٦.٥دمحم مصطفى عبدالرؤوف ابراهيم١٤٣١ ٥٧

٦٢.٥٣٠٥١٣٠٢١٩١٥٣٤١٦دمحم ناصر عبدالحميد دمحم١٤٣٢ ٤٥.٥

٣.٥٠٠٠٣.٥١٠٢٠١٠دمحم نصر دمحم احمد احمد١٤٣٣ ٠

٧٦.٥٣٠٥٥٣٥٢٤٧١٥.٥٣٥.٥١٦دمحم وليد مصطفى حسن عطيه١٤٣٤ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥٣٦.٥١٦دمحم ياسر فوزى عابد١٤٣٥ ٥٤.٥

٧٢٣٤٤٩٣٧٢٤٥١٥٣٥.٥١٥.٥محمود احمد عبدالنعيم دمحم١٤٣٦ ٥٣

٦٥٣٠٤٩٣٣.٥٢٢٢.٥١٥٣٥.٥١٥.٥محمود احمد محمود عبدالحفيظ١٤٣٧ ٤٥

٦١٣٠٤٥٣٠.٥١٩٩.٥١٥٣٠١٥محمود جمال دمحم احمد رضوان١٤٣٨ ٣٣

٦٨٣٠٤٦٣٢.٥٢٢٢.٥١٥٣٣١٥محمود سمير محمود حسن١٤٣٩ ٤٦

٧٣٣٢٤٩٣٦.٥٢٣٦.٥١٥٣٦.٥١٦محمود سيد عمر ابو الحسن خليل١٤٤٠ ٤٦

٥٣٣٠٤٥٣٠١٩٤١٥٣٦.٥١٥محمود عصام على محمود عبدهللا١٤٤١ ٣٦

٥٢.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٠٦١٥٣٣١٥.٥محمود ياسر عوض الصواف١٤٤٢ ٤٦

٧٦٣١.٥٥٠٣٦.٥٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٦محمود ياسر محمود محمود احمد١٤٤٣ ٤٦.٥

٧٢.٥٣٣٤٩.٥٣٤٢٣٨١٦٣٣١٦مروان حسين فتحي موسي١٤٤٤ ٤٩

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥.٥٣٤١٥مروان رجب زغبى كريم دمحم١٤٤٥ ٣٧

٧٥٣٤.٥٥٥٣٧.٥٢٥٤١٥٣٥.٥١٦مصطفى احمد حسين تغيان عبدالعزيز١٤٤٦ ٥٢

٧٠.٥٣٠٤٦٣٧٢٤٠.٥١٧٣٩١٥مصطفى السيد عباس على١٤٤٧ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٣١٥مصطفى بكرى احمد حسن دمحمين١٤٤٨ ٤٥

٤٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٠.٥١٣.٥٣٤.٥١٥مصطفى عادل دمحم عبدالرحمن١٤٤٩ ٣٦

٧٤.٥٣٢٤٩٣٦.٥٢٤٤١٥٣٥١٦.٥مصطفى علي مصطفى دمحم حسن١٤٥٠ ٥٢

٧٣٣٦٤٦٣٧٢٤٥.٥١٥٣٥.٥١٥.٥مصطفى دمحم جمعه عبدالبارى١٤٥١ ٥٣.٥

٦٤٣٥٤٥٣٣٢٢٧.٥١٥٣٢.٥١٥.٥مصطفى دمحم مصطفى عبدالرازق داود١٤٥٢ ٥٠.٥

٦٧٣٥.٥٤٥٣٧٢٣٦.٥١٥٣٤.٥١٥مصطفى وليد على سليمان على١٤٥٣ ٥٢

٧١.٥٣٨.٥٤٨٣٧٢٥١.٥١٥٣٨١٧معاذ دمحم ابو الحمد عبدالاله قاسم١٤٥٤ ٥٦.٥
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٧٠٣٧٤٧.٥٣٨٢٤٨١٥٣٩١٧ممدوح دمحم السيد رمضان١٤٥٥ ٥٥.٥

٧٦٣٧.٥٤٨.٥٣٧٢٥٢١٥٣٨١٦.٥نصر محمود العيسوى العيسوى١٤٥٦ ٥٣

٥٣٣٥.٥٣٧٢١١٩١.٥١٢٣٤.٥١٥هشام على محمود عبدالحميد١٤٥٧ ٤٥

٤٩٣٥٣٩٣٠١٩٨١٣.٥٣٧١٥وليد احمد احمد دمحم عطيه١٤٥٨ ٤٥

٥٣٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٦.٥١٥.٥٣٢١٧يوسف احمد أبو الحسن أحمد حماد١٤٥٩ ٤٨

٧١٣٣.٥٥٣.٥٣٥٢٤٧.٥١٥٣٣١٧.٥يوسف اشرف دمحم على دمحم١٤٦٠ ٥٤.٥

٠٣٥١٠٣٥١٣٣٤١٦يوسف تامر احمد دمحم١٤٦١ ١٧

٧٠.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٤٧١٥.٥٣٩١٧يوسف خالد احمد الصغير١٤٦٢ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٧٢٤٠.٥١٥.٥٣٨١٦.٥يوسف سامح عبدالراضى ربيع حسين١٤٦٣ ٥٢

٢٧.٥١٥.٥٢٢١٧١٠٧.٥٦١٥٨يوسف سعيد جودة السيد١٤٦٤ ٢٥.٥

٦٠٣٤.٥٥٠٣٣٢٢٧.٥١٦٣٤١٥.٥يوسف سمير دمحم الطيرى١٤٦٥ ٥٠

٤٨٣٤٥٠٣٠٢١٢.٥١٥٣٣١٩يوسف شريف سليمان ملك١٤٦٦ ٥٠.٥

٦٤٣٣.٥٥٠٣٥٢٣٣.٥١٥٣٩١٨يوسف عبده حسين عبده١٤٦٧ ٥١

٤٩.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٠٥١٦.٥٣٢١٦.٥يوسف على دمحمعلى حامد١٤٦٨ ٤٧

٦٩.٥٣٥٥٦٣٦.٥٢٤٩١٦٣٤١٦.٥يوسف محسن عباس ابراهيم حامد١٤٦٩ ٥٢

٧٠.٥٣٥.٥٥٦٣٦٢٥١١٦.٥٤٠١٨يوسف دمحم الضوى محمود١٤٧٠ ٥٣

٧٢.٥٣٦.٥٥١٣٣.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٩١٧.٥يوسف دمحم عبدالمنعم دمحم عبد المنعم١٤٧١ ٥٢

٥٣٣٣.٥٤٥٣٠.٥٢١٢١٦.٥٣٩١٦.٥يوسف دمحم غريب ابراهيم١٤٧٢ ٥٠

٤٦٣٣.٥٥٠٣٣.٥٢١٨.٥١٥.٥٣٧١٦يوسف دمحم دمحم عبدهللا عطية١٤٧٣ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٩١٦٣٩١٨.٥يوسف دمحم يوسف علي١٤٧٤ ٥٩

٧٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٨.٥يوسف مصطفى غريب عبدالحميد سالم١٤٧٥ ٥٩

٦٠.٥٣٢٥٥٣٠٢٢٥١٥٣٧.٥١٧.٥يوسف نسيم عباس السعيد الجزار١٤٧٦ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٨.٥٥٤٣١٢١٤٠٣٣.٥١٥السيد فوزى امين ابراهيم٢٢٥١٨ ٣٧

٦١.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٢٧٠٣٣١٦احمد جمال دمحم دمحم٢٢٨٦٦ ٤٥

٦٠٣٣.٥٤٩.٥٣٢٢٢٠٠٣٤.٥١٦.٥طاهر عبدالقادر الطاهر دمحم٢٢٨٦٧ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٤٧٣٢٢٣١٠٣٣١٥عماد السيد يوسف دمحم٢٢٨٦٨ ٤٥

٤٠٣٣.٥٣٦.٥٣١.٥١٨٦.٥١٥٣٤.٥١٣.٥ابراهيم احمد امين دمحم٢٣٠٠٥ ٤٥
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االسماعيلية شمال الشهيد دمحم طه حسن علي بخيت االعدادية بنيناالدارة المدرسة
٦٣٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٢١١٥٣٠١٧ابراهيم حسن صدقى عبداللطيف احمد١٤٧٧ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٣٠.٥٢١٢.٥١٧٣٣١٦احمد السيد حنفى السيد١٤٧٨ ٤٥

٦٩٣٥.٥٤٧.٥٣٣٢٣٠١٦.٥٣١.٥١٦.٥احمد عبدالقادر دمحم احمد عبد القادر١٤٧٩ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٨٣٩٢٦٤.٥١٨٣٤.٥١٦احمد عبدهللا السيد عبدهللا السيد١٤٨٠ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٧٤٨٣٣.٥٢٣٢١٧.٥٣٧.٥١٦احمد على عبدالحميد ابراهيم١٤٨١ ٤٥

٦٠٣٢٤٨٣٠.٥٢٠٨.٥١٧٣٥.٥١٥.٥احمد دمحم احمد محمود على١٤٨٢ ٣٨

٧٧٣٧.٥٥٤٣٦٢٥٧.٥١٨٣٧.٥١٥.٥احمد دمحم لبيب السيد١٤٨٣ ٥٣

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٣٨.٥١٧احمد محمود عبدالصبور محمود١٤٨٤ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٩٢٥٩١٧٣٦١٦.٥احمد ياسر عبدالرحمن عطيه سالم١٤٨٥ ٥٢

٧٢.٥٣٤.٥٤٦٣٢.٥٢٣٢.٥١٥٣٧١٦ادهم عصام سعيد على احمد١٤٨٦ ٤٧

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥.٥٣٣١٥اسالم خالد دمحم ابراهيم١٤٨٧ ٣٧

٦٨.٥٣٠٥٠.٥٣٩٢٣٣١٧.٥٣٦١٦ايهاب دمحم احمد على١٤٨٨ ٤٥

٦٩.٥٣٠٥١.٥٣٣٢٣٩١٩٣٧.٥١٦بالل دمحم مرسي ابراهيم١٤٨٩ ٥٥

٦٠٣٥٤٦.٥٣١٢١٧.٥١٦.٥٣٤١٥.٥جابر دمحم جابر ابو بكر١٤٩٠ ٤٥

٦٥.٥٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٣١.٥١٦.٥٣٦١٥حسام دمحم دمحم خليل١٤٩١ ٤٥

٧٢.٥٣٦٥٠.٥٣٣.٥٢٣٧.٥١٨٣٥١٥حسين طارق خيرى عبدالحافظ١٤٩٢ ٤٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٩١٧٣٥.٥١٥عبدالخالق احمد أحمد دمحم١٤٩٣ ٥٩

٤٧.٥٣٠٤٥٣٤١٩٥١٧.٥٣٢.٥١٢.٥عبدالرحمن اسامه عمر سالم عمر١٤٩٤ ٣٨.٥

٦٥.٥٣٣٤٧.٥٣٢.٥٢٢٣.٥١٧٣٢.٥١٥عبدهللا السيد دمحم حسين خصوان١٤٩٥ ٤٥

٦٨٣٣.٥٤٦.٥٣١٢٢٨.٥١٦٣١١٥.٥عبدهللا سليمان دمحم عابد مخيمر١٤٩٦ ٤٩.٥

٦٠٣٦٤٥٣٠.٥٢١٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٥عبدهللا عصمت سعد دمحم ابراهيم١٤٩٧ ٤٦

٤٦٢٢٤٥٣٠١٧٧١٥٣٠١٠.٥عالء رضا زغلول البدرى١٤٩٨ ٣٤

٤٣٢٤٤٥.٥٢٢.٥١٧٠١٢.٥٢٥.٥١١على حسن على حسن١٤٩٩ ٣٥

٦٥٣١٤٩.٥٣١٢٢١.٥١٥٣٠١٧.٥على ياسر دمحم مرسى دمحم١٥٠٠ ٤٥

٥٠٣٠٤٥٢٢.٥١٨٤١٥٣٤١٥عمرو حسين صابر عدوى محمود١٥٠١ ٣٦.٥

٦٨.٥٣٠٥٤.٥٣٠٢٤٠١٧٣٧١٥فادى هانى خيرى لبيب١٥٠٢ ٥٧

٥٠٣٠٤٥٣٠١٩١١٥٣٩١٥فارس السيد عبدالستار السيد١٥٠٣ ٣٦

٥٤٣١٤٧.٥٣٠.٥٢٠٨١٥٣٦١٥.٥فاروق دمحم فؤاد عبدالمجيد عبدة١٥٠٤ ٤٥

٥٣٣١.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٠٧١٥٣٦١٦فتحى وحيد فتحى قرنى عثمان١٥٠٥ ٤٢.٥

٦٥٣١.٥٤٦٣٠٢١٧.٥١٦٣٦١٥.٥كريم فيصل عبدالحميد ابو المجد١٥٠٦ ٤٥

٥١٣٠٤٥٣٠١٩٥١٥٣٧١٥كيرلس ايمن بشري يسى ابراهيم١٥٠٧ ٣٩
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٦٩٣٥٤٦٣٣.٥٢٣٥١٥٣٧١٥لؤى رمضان حافظ حسن مدنى١٥٠٨ ٥١.٥

٦١.٥٣٢.٥٤٨.٥٣١٢٢٤.٥١٦٣٨١٦متولى احمد متولى عبدالنعيم١٥٠٩ ٥١

٦١٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢١٦١٥.٥٣٩١٥دمحم احمد دمحم ثابت١٥١٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٦٣٣.٥٢١٤.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥دمحم امين على امين عبدالرحيم١٥١١ ٤٥

٥٣٣٠٣٩٣١١٩٨١٥٣٩١٦دمحم جمال عبدالفتاح محمود١٥١٢ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٥.٥٣٣١٦.٥دمحم حسام دمحم عاشور١٥١٣ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣١٢١١١٦.٥٣٧١٦.٥دمحم خليفه السيد عبدالرحمن١٥١٤ ٤٥

٦٦.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨١٦دمحم سالمان سليمان مضعان١٥١٥ ٥٠

٦٠٣٤٤٩٣٠٢١١١٥٣٧١٥دمحم صالح صالح وردانى١٥١٦ ٣٨

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٥٣٨١٥.٥دمحم عادل عبدالحق على١٥١٧ ٣٥

٧٠٣٣.٥٤٧٣٠٢٣٠١٥٣٨١٥.٥دمحم محمود يونس دمحم١٥١٨ ٤٩.٥

٦٨٣٦.٥٥٣٣٢٢٣٦.٥١٦٣٨١٦دمحم مصطفى عبدالهادى عبدالعزيز١٥١٩ ٤٧

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٦٣٩١٦محمود جمال دمحم محمود١٥٢٠ ٥٥

٦٣.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٢٢٢٥.٥١٦٣٩١٥.٥محمود على حسين احمد منصور١٥٢١ ٤٦

٥٠٣٠٤٥٣٠٢٠٠١٦.٥٣٧١٥محمود دمحم خلف نصر١٥٢٢ ٤٥

٠١٠١٥١٠٤٢١٦٣٧١٥مصطفى ابو السعود ابو ضيف احمد احمد١٥٢٣ ٧

٤٧.٥٢٣.٥٣٧٢٢.٥١٦٦.٥١٥.٥٣٣١٥مصطفى فاروق عبيد عبدالرحمن احمد١٥٢٤ ٣٦

٧١.٥٣٩٥٢٣٨٢٥٤.٥١٦٣٥١٧مصطفى دمحم بركات التايه حفنى١٥٢٥ ٥٤

٦٠٣١٣٨٣٠٢١١١٦٣٨١٦.٥مينا انور هنرى حنا١٥٢٦ ٥٢

٦٩.٥٣٢.٥٥٣٣١٢٤٣١٩٤٠١٥مينا عماد نعيم عزيز١٥٢٧ ٥٧

٦١٢٤.٥٤٨.٥٣٠٢٠٩.٥١٥٣٧١٥.٥ناصر عماد عبدالناصر حسن١٥٢٨ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٦١٧نور دمحم رمضان دمحم غريب١٥٢٩ ٥٠

٥٣٣٠٤٧٢٢١٩٨.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥يسي رافت ابراهيم طانيوس١٥٣٠ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٢١٦٣٣١٨يوسف البدري جابر كمال الدين١٥٣١ ٤٥

٦٨٣٣.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٩يوسف صالح عبدالنظير عبد الرحيم١٥٣٢ ٤٥

٧٠.٥٣٤٥٤.٥٣٧.٥٢٤٩١٧٣٨.٥١٧يوسف دمحم عبدالستار دمحم احمد١٥٣٣ ٥٢.٥

٥٢.٥٣٤٤٩.٥٣٠٢١١٠٣٥١٥داود مجدى فؤاد جرجس٢٢٥١٩ ٤٥

٤٦٣٢٤٥٣٠١٩١.٥٠٣٠.٥١٦امير يسرى صالح عبد هللا على٢٢٨٦٩ ٣٨.٥
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االسماعيلية شمال العسكرية الرياضية األعداديةاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٤.٥٢٠٣٩١٩احمد ابراهيم حسىن دمحم١٥٣٤ ٥٥

٦١.٥٣٥٥٥.٥٣٨.٥٢٣٨.٥٢٠٣٦.٥١٧.٥احمد حسين عبدالهادى دمحم عبد الرازق١٥٣٥ ٤٨

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٥٧.٥٢٠٣٨١٧احمد عدوي عبدالعال سيد١٥٣٦ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٥٩.٥٢٠٣٧١٨احمد فتحى على دمحم١٥٣٧ ٥٤

٧٩.٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٧٣.٥٢٠٣٨١٨احمد دمحم اشكار أبو مسلم١٥٣٨ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٧٣٨٢٦٤٢٠٣٧١٨احمد دمحم سويلم دمحم١٥٣٩ ٥٤

٧١.٥٣٨٥٦٣٨٢٥٧.٥٢٠٣٦.٥١٨.٥احمد دمحم دمحم ابراهيم١٥٤٠ ٥٤

٧٩٣٧٥٧٣٩٢٦٧٢٠٣٦.٥١٥ادهم عاطف السيد احمد دمحمالقزاز١٥٤١ ٥٥

٧٩.٥٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧١١٩٣٨١٨.٥خالد وليد دمحم محمود عبدالحق١٥٤٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٩.٥٣٧١٨.٥سيف سامى دمحم محمود١٥٤٣ ٥٥.٥

٦٠٣٤٥٤٣٤.٥٢٣٠٢٠٣٦١٥.٥صالح عبدالرحمن فاروق عبدالرحمن١٥٤٤ ٤٧.٥

٧٧٣٦.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٣.٥٢٠٣٧١٧.٥طلعت دمحم طلعت عبدالغنى١٥٤٥ ٥٤

٧٠.٥٣٧٥٦٣٧.٥٢٦١١٨.٥٣٨١٧.٥عبدالرحمن يوسف السيد يوسف١٥٤٦ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩٢٠٣٧١٨عبدهللا احمد عبدهللا دمحم١٥٤٧ ٥٩

٧٨٣٦.٥٥٧.٥٣٨٢٦٦٢٠٣٧١٧عبدالمقصود سعيد عبد المقصود على بدر١٥٤٨ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨٢٠٣٨.٥١٧.٥عمر غريب اسماعيل عمر احمد١٥٤٩ ٥٦

٧٥٣٦٥٥٣٥.٥٢٥١.٥٢٠٣٧١٨.٥عمرو محمود ابراهيم التونى١٥٥٠ ٥٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥كريم السعيد النبوى السعيد١٥٥١ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٣٧٢٧٠١٩.٥٣٩١٧.٥دمحم ابراهيم عيسى دمحم١٥٥٢ ٥٨

٧٣٣٧٥٨٣٤.٥٢٦٠.٥١٩.٥٣٦١٧دمحم السيد السيد على الصياد١٥٥٣ ٥٨

٧٩.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٦٨٢٠٣٨.٥١٧دمحم شوقى عبدالبارى نجلة١٥٥٤ ٥٩

٧٥٣٨٥٥٣٤٢٦١١٩٣٦١٧.٥دمحم يونس السعيد عوض١٥٥٥ ٥٩

٧٨٣٩٥٧٣٦.٥٢٦٨.٥٢٠٣٨١٧محمود ابراهيم محمود ابراهيم١٥٥٦ ٥٨

٧٨.٥٣٦٥٦.٥٣٤.٥٢٦٤.٥٢٠٣٨١٧.٥محمود السيد دمحم شحاتة قطب١٥٥٧ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٧٢٧٠.٥١٩.٥٣٨١٧محمود انور عبدالحميد محمود عالم١٥٥٨ ٥٩

٦٧٣٨.٥٥٦٣٤٢٥٤.٥١٨.٥٣٧١٧محمود دمحم عبدالقادر السيد العزب١٥٥٩ ٥٩

٥٠٣٤.٥٥٠.٥٣٥.٥٢١٥.٥١٨.٥٣٥.٥١٥مصطفي سامي السيد كامل١٥٦٠ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦٩١٩.٥٣٨١٦.٥مصطفى عمرو مصطفى احمد عبدالرحمن١٥٦١ ٥٧

٧٤.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٢٢٦٠.٥١٩٣٨١٦.٥نزيه دمحم وهيب دمحم كحيل١٥٦٢ ٥٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٥٢٦٩.٥١٩.٥٣٨١٧وجدى احمد عبدالرحمن بدير عبدالهادى١٥٦٣ ٥٩

٧٩.٥٣٥.٥٥٨٣٧.٥٢٦٩.٥٢٠٣٨١٨يحيى عبدالرحمن جالل مصطفى كشك١٥٦٤ ٥٩
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٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٦٤١٩.٥٣٨١٧.٥يوسف عادل عبود عبدالسالم العتال١٥٦٥ ٥٧

٧٨٣٥.٥٥٣.٥٣٧٢٦١٢٠٣٨١٧يوسف دمحم سعد بركات السيد سعد١٥٦٦ ٥٧

٧٩٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٧٢٢٠٣٨١٨.٥يوسف دمحم فتحى عبدالعزيز١٥٦٧ ٥٨
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االسماعيلية شمال صفية زغلول ع بناتاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٢٢٥٢.٥١٩.٥٣٨.٥١٨ابرار السيد سعد عبدالعال١٥٦٨ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٧.٥ابرار غريب عبدالرؤف السيد١٥٦٩ ٥٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٧٣٨.٥١٧.٥اروى اشرف سعد احمد١٥٧٠ ٥٩

٧٥٣٨.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٦١.٥١٥.٥٣٩١٨اروى دمحم الصادق السيد احمد سليم١٥٧١ ٥٩

٦٩.٥٣٠٤٧.٥٣٦.٥٢٣٩١٧.٥٣٩١٧.٥اسراء احمد دمحم غريب١٥٧٢ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٠٤٩٣٠٢٣١.٥١٧.٥٣٩١٨اسراء خليل دمحم خليل١٥٧٣ ٥٣

٦٣.٥٣٠٤٥٣١٢١٩.٥١٥٣٨١٦.٥اسراء رجب عبده الليثى١٥٧٤ ٥٠

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٨اسراء رفعت حسن عبدالنبي١٥٧٥ ٥٩

٧٥٣٨٥٥.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٧٣٨.٥١٨اسراء محسن احمد حسن١٥٧٦ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٠١٥.٥٤٠١٨.٥اسراء دمحم سامى مرسى مرسى١٥٧٧ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٧.٥٥٢٣٠٢٤٤.٥١٥٤٠١٥.٥اسماء ايهاب عبدالباقى دمحم١٥٧٨ ٥٥.٥

٧٦٣٧٥٣.٥٣٣.٥٢٥٨١٥٣٩١٧.٥اسماء حسن احمد دمحم١٥٧٩ ٥٨

٧٥.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٩١٩٣٨١٨.٥اسماء حسن محمود دمحم١٥٨٠ ٦٠

٧١٣٢٤٨.٥٣٠٢٣١١٥٣٩.٥١٨اسماء خالد عبدالعزيز السيد عطيه١٥٨١ ٤٩.٥

٧٣.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٤٤١٦٣٨١٧اسماء محمود سيد على دمحم١٥٨٢ ٥٢

٦٧٣٨٤٦.٥٣٠٢٣٠١٥٣٩١٨اصاله دمحم اسماعيل دمحم عطوان١٥٨٣ ٤٨.٥

٧٠.٥٣١٤٩.٥٣٠٢٣٨١٥٣٣.٥١٦االء ابراهيم صابر دمحم١٥٨٤ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٥٣٩١٨.٥االء جمال دمحم دمحم التركاوي١٥٨٥ ٥٨

٧٨٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٩١٨االء حسنين يوسف مرعى١٥٨٦ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٤٣٧٢٥٦١٥٣٨.٥١٧.٥االء حماده دمحم السيد١٥٨٧ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٦٥٥.٥٣٤.٥٢٥٥.٥١٥٣٨١٧.٥االء سعد عبدالعزيز عبدهللا١٥٨٨ ٥٣

٧٦.٥٣٦.٥٥٥٣٥.٥٢٥٧١٥.٥٤٠١٩االء صالح عبده دمحم حماد١٥٨٩ ٥٣.٥

٧٣٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٧٣٩١٨.٥االء عزت ضياء حافظ هاشم١٥٩٠ ٥٤

٧٣.٥٣٠٥٠٣١٢٤١.٥١٥٣٣.٥١٧االء مايز شرموخ حموده١٥٩١ ٥٧

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٣٩١٨.٥االء ياسر دمحم عبدالقادر ابو النواس١٥٩٢ ٦٠

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨٣٨.٥١٩الشيماء مصطفى دمحم السيد عيسى١٥٩٣ ٥٩

٧٧٣٦٥٦.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٩.٥٣٨.٥١٩.٥الهام دمحم احمد عبدالكريم١٥٩٤ ٥٥.٥

٧١.٥٣٧.٥٥٦٣١.٥٢٤٨١٦٣٩١٨.٥امال حازم محمود سيد١٥٩٥ ٥١.٥

٧٤٣٦.٥٤٨٣٥.٥٢٥١.٥١٦٤٠١٨امل جمال يونس احمد١٥٩٦ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٦٥٢.٥٣٧.٥٢٥٧١٥٣٩.٥١٧.٥امل خلف عبدالسالم جادهللا١٥٩٧ ٥٣.٥

٧٣٣٧.٥٥٣.٥٣٤٢٤٨١٥٣٨١٨امل دمحم احمد السمان محمود١٥٩٨ ٥٠
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٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦١.٥١٥٣٩.٥١٨امنيه اسامة دمحم دمحم السويركي١٥٩٩ ٥٤

٧٨٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٥.٥١٦٣٩١٨امنيه حسن دمحم دمحم١٦٠٠ ٥٥

٧٤٣١.٥٤٨.٥٣٧٢٤٣.٥١٦٣٨١٧اميره سامح السيد مسلم دمحم١٦٠١ ٥٢.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٩١٧.٥اميره عادل عزت السعيد الجزار١٦٠٢ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٤٠١٨.٥اميره دمحم عبادى احمد١٦٠٣ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٦٥٤.٥٣٩٢٥٦.٥١٧٣٩١٧.٥اميره محمود حسين دمحم عبيد١٦٠٤ ٥٤.٥

٧٦.٥٤٠٥٦٣٩٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٧امينه احمد سعد الدين دمحم عبدالغفار١٦٠٥ ٥٩

٧٢٣٠٥٤.٥٣٥.٥٢٤٦١٨٣٨١٧.٥ايةهللا احمد صبحى وهبه١٦٠٦ ٥٤

٧٤.٥٣٧٥٦٤٠٢٦٤.٥١٧٣٩١٨ايمان حسن جمعه عبدالسالم على١٦٠٧ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨٣٩١٨ايمان دمحم دمحم عبدالعال علي١٦٠٨ ٦٠

٧٤٣٢٥٧.٥٣٣٢٥٠١٨٤٠١٧ايمان نصر هللا السيد نصر هللا١٦٠٩ ٥٣.٥

٦٧٣٠٥٠٣٠٢٣٠.٥١٦.٥٣٥١٧.٥ايه حسن دمحم عثمان شريف١٦١٠ ٥٣.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠ايه عبدالرازق عبدالحميد احمد١٦١١ ٠

٧٩٣٠٥٤.٥٣٨.٥٢٦٠١٨.٥٣٨.٥١٨ايه فتحى دمحم عبدالبارى١٦١٢ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥١٩٣٩١٨ايه دمحم جاد الكريم مسعود١٦١٣ ٥٩

٧٦.٥٣٤.٥٥٤٣٥.٥٢٥٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥ايه نبيل محمود محمود احمد١٦١٤ ٥٧

٦٧.٥٣٠٥٤٣٢٢٣٥١٧.٥٣٨١٨بروين ايمن عباس عبدالفتاح طبانة١٦١٥ ٥١.٥

٧٤٣٢.٥٥٣٣٣٢٤٨.٥١٨.٥٣٩١٥بسملة السيد دمحم محاب١٦١٦ ٥٦

٧٣٣٦.٥٥٦٣٧٢٥٥.٥١٨.٥٣٩١٦.٥بسمله بدوي دمحم بدوي١٦١٧ ٥٣

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٢.٥١٨.٥٤٠١٧.٥بسمله رضا مرغني عبداللطيف١٦١٨ ٦٠

٧٤.٥٣٠٤٩٣٠٢٤٠.٥١٧٣٨.٥٢٠بسمه عبدالخالق على يوسف على١٦١٩ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٨.٥٤٠١٦.٥بسنت احمد السيد دمحم داؤود١٦٢٠ ٥٨

٦٧.٥٢٤٤٦.٥٢١.٥٢١٣١٧٣٧١٦.٥بسنت اشرف اسماعيل دمحم عطوان١٦٢١ ٥٣.٥

٧٣٣٨٥٥٣٧٢٦٠١٨.٥٣٩.٥١٨بسنت عبدالباسط بداى عبد الوهاب١٦٢٢ ٥٧

٧٣.٥٣٧٥٣٣٦.٥٢٥٨١٨.٥٣٩١٦.٥بسنت محمود سعد السيد سليم١٦٢٣ ٥٨

٧٤٣٥.٥٥٣٣٠.٥٢٤٦.٥١٦٣٩١٦.٥ترفينا عماد جمال فايق١٦٢٤ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧١١٨٤٠١٨تسبيح دمحم سيد عثمان علي١٦٢٥ ٥٧

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٣٣١٥٣٩١٧تسنيم سيد دمحم عبدالسميع١٦٢٦ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٠٥١.٥٣١٢٤٦١٥.٥٣٩١٧تقى ايهاب دمحم جابر عبدالاله١٦٢٧ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٨٣٨١٦تقى حسنى محمود دمحم١٦٢٨ ٥٨

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٨٤٠١٦.٥تقى شوقى عبدالباقى دمحم بيه١٦٢٩ ٦٠

٧٧٣٥٥٣.٥٣٦٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٧تقى محمود احمد دمحم عبدالمعطى١٦٣٠ ٥٨
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٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٧.٥٢٦٢١٩.٥٣٩.٥١٧تقي محمود دمحم جابر دمحم١٦٣١ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٦١٨.٥٤٠١٦.٥جانا ياسر سعد دمحم١٦٣٢ ٥٢.٥

٦٨٣٣٥١٣٣.٥٢٤٠.٥١٥.٥٣٩١٥.٥جمانه دمحم منصور دمحم عبدالفتاح١٦٣٣ ٥٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٥٣٩١٦جنه سيد سمير منجود١٦٣٤ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩.٥٤٠١٧.٥جنه سيد عبدالراضى دمحم احمد١٦٣٥ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٨.٥٣٩١٨جنه دمحم كمال محمود١٦٣٦ ٦٠

٧٤٣٢٥٣.٥٣٢٢٤٩١٥٤٠١٦جنه محمود بكرى غريب١٦٣٧ ٥٧.٥

٧٠٣٥.٥٥٥.٥٣٣٢٥١.٥١٥٣٩١٥جهاد سامى احمد دمحمين١٦٣٨ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٧٢١٦.٥٣٨١٦حبيبه اشرف محمود دمحم١٦٣٩ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٧١٥٤٠١٩.٥حبيبه على اسماعيل دمحم١٦٤٠ ٥٩

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٦.٥١٩٣٨١٨حبيبه دمحم احمد احمد ابراهيم١٦٤١ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٩١٦.٥حبيبه وائل سعيد دمحمعلى السماك١٦٤٢ ٦٠

٧٦.٥٣٤٤٩.٥٣٠٢٤٤.٥١٦.٥٣٧١٧حسناء اسامة قليل محمود١٦٤٣ ٥٤.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٤٠١٦.٥حسناء حسني امين همام الديب١٦٤٤ ٦٠

٧٧.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٧٢٥٧.٥١٥٣٩١٥.٥حسناء خالد ابو الفضل نور الدين١٦٤٥ ٥٨

٦٩.٥٣١٤٥٣١.٥٢٣٠.٥١٥٣٦١٥حنين ابراهيم صبح السيد١٦٤٦ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٨.٥١٥.٥حنين السيد احمد فهمى خيرى١٦٤٧ ٥٦

٧٦.٥٣٨.٥٥٤٣٩٢٦٨١٥٤٠١٦.٥حنين سيد حسين مكى دمحم١٦٤٨ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٨.٥١٦٣٨١٧.٥حنين سيد علي محمود١٦٤٩ ٥٨

٧٧٣٥.٥٥٣٣٣.٥٢٥٧.٥١٥٣٩١٧حنين غريب عبدالحق احمد١٦٥٠ ٥٨.٥

٧٢٣٦.٥٥٤٣٦٢٥١١٥.٥٣٧.٥١٧حنين دمحم رجب احمد١٦٥١ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٦٥٦٣٧٢٦١.٥١٦٣٩.٥١٨حنين دمحم سعد على سرور١٦٥٢ ٥٦

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩٤٠١٩حنين وائل علي ظريفه١٦٥٣ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧٢٦٢١٦٣٨١٧دارين السيد دمحم دمحمى السيد١٦٥٤ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٦.٥٢٤٧.٥١٥٣٨١٨دارين يسري لطفي حافظ١٦٥٥ ٥١

٧٣٣٦.٥٥٤٣٩٢٥٦١٥٣٩.٥١٨داليا دمحم سالم دمحم عمر١٦٥٦ ٥٣.٥

٧١٣٦.٥٥٠.٥٣٤٢٤٨١٥٣٩١٨دنيا السيد محروس دمحم ودع١٦٥٧ ٥٦

٧٢٣٧.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٤٦١٨.٥٣٨.٥١٨.٥دنيا رضا ابو الفتوح دمحم١٦٥٨ ٤٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٦.٥١٩٤٠١٨.٥ديانا شاكر نصيف فارس جرجس١٦٥٩ ٦٠

٧٥٣٤٥٥.٥٣٩٢٦٠.٥١٦.٥٣٨.٥١٨.٥دينا مصطفى محمود عطية١٦٦٠ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٠١٦.٥٣٩١٧رؤى رفاعى سيد عبدالرحمن١٦٦١ ٥٧

٧٨.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٤١٦.٥٣٨١٨رؤى دمحم دمحم ابراهيم١٦٦٢ ٥٩
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٧٦.٥٣٨٥٤٣٣.٥٢٥٩١٦٣٨١٨رحمه صبري فهمي عمر اسماعيل١٦٦٣ ٥٧

٧٨٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠١٦٣٨.٥١٧.٥رحمه دمحم فاروق دمحم دمحم١٦٦٤ ٥٨

٧٨٣٩٥٧٣٩.٥٢٦٩.٥١٥.٥٤٠١٧رحمه محمود متولى غريب١٦٦٥ ٥٦

٧١.٥٣٨.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٤١٥٣٩.٥١٧.٥رحمه ناصر دمحم بطران حافظ١٦٦٦ ٥٦

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٠١٦٣٢.٥١٦رشا دمحم هانى نور االسالم١٦٦٧ ٥٧

٧٤٣٥.٥٥٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٥٣٨.٥١٨.٥رضانا شوقى السيد على١٦٦٨ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٣٤٧٣٠٢٣١.٥١٥٣٧١٧.٥رضوى احمد على دمحم١٦٦٩ ٥٢

٧١.٥٣٩٥٦٣٨.٥٢٦١١٦٣٩١٧رضوى جمال عبده حسن عبدهللا حسن عبدهللا١٦٧٠ ٥٦

٧٨٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٩.٥١٨رضوى فتحى احمد محمود١٦٧١ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧٣٩٢٦٨.٥١٦٣٩.٥١٨رضوى دمحم عبدالنظير ابراهيم محمود١٦٧٢ ٥٦

٧٨.٥٣٧٤٨.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٥٤٠١٧.٥رضوى محمود دمحم دمحم١٦٧٣ ٥٦

٧٥٣٥.٥٤٦.٥٣٤٢٤٧١٥٣٧١٨رقيه رجب الجمل جبر ابراهيم١٦٧٤ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٦٨.٥١٥٣٩١٦.٥رقيه دمحم فتحى دمحم الصادق١٦٧٥ ٥٦

٧٤٤٠٥٨٤٠٢٦٩١٧.٥٣٩١٨.٥رنا ايمن كمال حسن١٦٧٦ ٥٧

٧٩.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٥.٥١٧٣٩.٥١٨رنا عبدالغني دمحم عبد الغني١٦٧٧ ٥٩

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٣١٧.٥٤٠١٧.٥رنيم حسن السيد حسن يوسف١٦٧٨ ٥٩

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٨رنيم دمحم مجدى مصطفى درويش١٦٧٩ ٥٩

٧٣٣٩.٥٥٤.٥٣٨٢٦٤١٧.٥٣٨١٧رنيم محمود عبدالمنعم احمد١٦٨٠ ٥٩

٧٩٤٠٥٧.٥٣٨.٥٢٧٣١٧.٥٣٨.٥١٨روان السيد دمحم الشوادفى بالسى١٦٨١ ٥٨

٧٢.٥٣٠٥٠.٥٣٤٢٤٤١٥٣٦١٧روان حسان دمحم حسن١٦٨٢ ٥٧

٧٨٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧٤٠١٨روان رضا عيد احمد١٦٨٣ ٥٨

٧٣٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٥٧١٦٣٨١٨روان صالح امين طرفاوي همام١٦٨٤ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٤٠١٨روان عبدهللا كامل عبدهللا١٦٨٥ ٥٩

٧٥٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٤١٧.٥٣٩١٨روان عمر سالم سليمان١٦٨٦ ٥٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٠١٦.٥٣٩١٨روان فتحى احمد محمود١٦٨٧ ٥٨

٧٠٣٦.٥٥٣٣٦٢٤٩.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥روان كمال دمحم مصطفى١٦٨٨ ٥٤

٧١.٥٣٤.٥٥٣٣٦.٥٢٥٢.٥١٦٣٨١٧روان دمحم احمد عبدالرحمن١٦٨٩ ٥٧

٧١٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٥٩١٦.٥٤٠١٨روان دمحم دمحم انور١٦٩٠ ٥٧

٧٢٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٢١٦.٥٣٧١٧.٥روان محمود خليل هريدى١٦٩١ ٥٨

٧٥.٥٣٩٥٨٣٧.٥٢٦٨١٦.٥٣٩١٨رودينا عصام الدين دمحم السيد١٦٩٢ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٦٣٧.٥٢٦٨١٦٣٩١٨رودينا محمود عبدالحميد عبد الشافى١٦٩٣ ٥٩

٧٤.٥٣٠٥٠٣١٢٤٢.٥١٦٣٧١٩رودينه ياسر دمحم عبدالفتاح١٦٩٤ ٥٧
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٦٧.٥٢٤٤٦.٥٣٤٢٢٦١٥.٥٤٠١٨روضه طارق ابراهيم احمد خليفة١٦٩٥ ٥٤

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٧٤٠١٨روضه دمحم عبدالرحيم سيد١٦٩٦ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨٤٠١٨.٥روضه دمحم عوض عبدالسالم١٦٩٧ ٦٠

٧٦٣٦.٥٥٤٣٨٢٦١.٥١٥٤٠١٨روالن احمد دمحم دمحم١٦٩٨ ٥٧

٧٤.٥٣٣٥٥٣٧٢٥٤.٥١٥٣٩١٧رويدا هاني ربيع احمد عبدالرحمن١٦٩٩ ٥٥

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٨٢٦٨١٦٣٩١٨.٥ريم احمد دمحم عبدالعظيم عثمان١٧٠٠ ٥٩

٧٩٣٤٥٦.٥٤٠٢٦٩١٧٣٨١٥.٥ريم حسن مصطفى جلهوم١٧٠١ ٥٩.٥

٧٦٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٤٠١٧.٥ريم مجدى عبدالرحمن دمحم دمحم١٧٠٢ ٦٠

٧٣٣١.٥٥٣.٥٣٣.٥٢٤٨١٥٣٩١٧ريم والء دمحم مصطفي١٧٠٣ ٥٦.٥

٧٦٣٩٥٧٤٠٢٧١١٧٤٠١٦ريناد السيد دمحم خليفة١٧٠٤ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢١٧.٥٣٩١٦.٥ريهام السيد اسماعيل البقري١٧٠٥ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٨٢٥٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٥.٥زهوه دمحم عباس السيد سالم١٧٠٦ ٥٥

٧٧.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٢١٥.٥٤٠١٥.٥زهوه دمحم عزازى السيد طه١٧٠٧ ٥٨

٧٤.٥٣٢٥٠.٥٣٨.٥٢٥١١٦.٥٤٠١٦.٥ساره احمد السيد دمحم يوسف١٧٠٨ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٣٦٢٦٤.٥١٥٣٨.٥١٥ساره احمد نايل نورالدين١٧٠٩ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٧٥٨٣٦.٥٢٦٧١٥.٥٣٩١٥.٥ساره سليمان احمد سليمان  عوض هللا١٧١٠ ٦٠

٧٦.٥٢٥.٥٥٢٣١٢٤٢١٥٤٠١٦.٥ساره شحته محمود حسن١٧١١ ٥٧

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥ساره عمرو دمحم حسن محمود١٧١٢ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٠.٥١٧٤٠١٧سالي السيد فاضل الشاذلى١٧١٣ ٥٩.٥

٧٦٣٧.٥٥٨٣٢.٥٢٦٢١٧٣٩.٥١٥.٥ساندرا نشات صبحي عدلي١٧١٤ ٥٨

٧١.٥٣٦.٥٥٦٣٧٢٥٨.٥١٥٣٨١٦سحر عبدالناصر السيد ابراهيم١٧١٥ ٥٧.٥

٧١.٥٣٤٥٣.٥٣١٢٤٧١٥٣٣.٥١٧سلمى احمد دمحم احمد١٧١٦ ٥٧

٧١.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٤١٦سلمى اشرف حسن محمود١٧١٧ ٤٨.٥

٧٠٣٣.٥٤٥٣١٢٣٣.٥١٥٣٧.٥١٥.٥سلمى على عبدالعظيم على١٧١٨ ٥٤

٧٦.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥١٩.٥٣٨.٥١٦.٥سلمى مجدى ابراهيم عبده١٧١٩ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٩٣٩١٦سلمى محمود احمد سليمان محمود الرودى١٧٢٠ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٧١٧٣٨١٦.٥سلوى سعد هاشم مكى١٧٢١ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٦.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٩.٥١٧.٥سما احمد السيد احمد دمحم الساعى١٧٢٢ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦٢٦٤١٧٣٩١٧سما احمد السيد دمحم الزهرى١٧٢٣ ٥٩.٥

٧٥٣٧.٥٥٧٣٥٢٦٢.٥١٨٣٧.٥١٦سما اشرف دمحم عبدهللا١٧٢٤ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٧١١٧.٥٣٩١٦.٥سما اشرف دمحم فؤاد ابراهيم١٧٢٥ ٦٠

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٣.٥١٨٣٨١٨سما حسن محمود محمود١٧٢٦ ٥٩
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٧٣.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٤٢٥٥.٥١٨٣٧١٧سما خالد حمدان موسى١٧٢٧ ٥٥

٧٥٣٨٥٦.٥٣٧.٥٢٦٦١٩.٥٣٩.٥١٧.٥سما رضا حجازى موسى حجازى١٧٢٨ ٥٩

٧٦٣٨٥٢٣٨.٥٢٦١.٥١٥٣٨١٧سما سيد محمود السيد١٧٢٩ ٥٧

٧٢.٥٣٨٥٢.٥٣١٢٥١١٥.٥٣٨١٦.٥سما دمحم مصطفى عثمان١٧٣٠ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٧٣٧٢٦٩١٦.٥٣٩١٨سما مرغنى ابراهيم ابراهيم١٧٣١ ٥٧.٥

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٥١٨.٥٣٨.٥١٦سما وليد دمحم اسماعيل الصغير١٧٣٢ ٥٩

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٤٠١٨سما وليد دمحم عثمان١٧٣٣ ٥٩

٧٦٤٠٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٤٠١٩سما ياسر يوسف عبدالرازق١٧٣٤ ٥٩

٧٠.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٢٨١٦٤٠١٦سميه حسن سنوسى غانم عثمان١٧٣٥ ٤٥

٧٢٣٨.٥٥١٣٢.٥٢٥٢١٥٣٩.٥١٦.٥سهيله احمد ابو المجد دمحم١٧٣٦ ٥٨

٧١.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٠٢٣٤١٥٣٨١٧.٥سهيله السيد دمحم عبدالرحمن السيد١٧٣٧ ٤٩.٥

٦٩.٥٣٩.٥٥٥٣٣.٥٢٥٤١٥.٥٣٩١٧.٥سهيله كمال دمحم مصطفى١٧٣٨ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٨.٥٤٨٣٨.٥٢٥٣.٥١٥٤٠١٧.٥سيمون مجدى سعد سمعان ابراهيم١٧٣٩ ٥٨

٧٤.٥٣٦٥٢٣٢٢٤٨.٥١٥٣٧١٦شاهندا السيد دمحم السيد دمحم ابراهيم١٧٤٠ ٥٤

٧٤٣٨.٥٥٠٣٧.٥٢٥٨١٥٣٩١٦.٥شروق احمد محيسن ابراهيم على١٧٤١ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٤١٥٣٩.٥١٨.٥شهد اسامة محمود سيد١٧٤٢ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٥٣٩.٥١٨شهد ايمن رجب عبدالسالم١٧٤٣ ٥٧

٧٤٣٨٥٣٣٨٢٥٨١٥٣٨١٨شهد ايمن عبدالرحيم عبد اللطيف١٧٤٤ ٥٥

٧٥٣٩.٥٥٣.٥٣٨٢٦٢١٦.٥٣٩١٨شهد حسن احمد دمحم احمد١٧٤٥ ٥٦

٧٢٤٠٥٠.٥٣٠.٥٢٥٠١٥٣٨١٧شهد عادل درويش سليمان دمحم١٧٤٦ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥شهد مؤمن ابراهيم دمحم ابراهيم١٧٤٧ ٥٩

٧٧٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٨.٥٣٨١٦.٥شهد دمحم السيد دمحم١٧٤٨ ٥٧

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٩.٥١٧.٥شهد هشام السيد محمود حسن١٧٤٩ ٥٩

٧١.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦١١٦٣٩.٥١٧.٥شهد وائل جمعة عباس١٧٥٠ ٥٥

٧٤.٥٣٨٥٢.٥٣٨.٥٢٦٠١٦.٥٣٩١٧شيماء احمد دمحم عباس حفني١٧٥١ ٥٦.٥

٧٦٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٢١٦.٥٣٨١٧شيماء عصام رجب احمد١٧٥٢ ٥١

٧٣٣٧٥٠٣٢.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٦شيماء ياسر دمحم السيد دمحم١٧٥٣ ٥٣

٧٨.٥٣٨٥٦٤٠٢٧٠١٧.٥٣٩١٦عائشه عبدالرحمن فرحات شحاتة١٧٥٤ ٥٧.٥

٧٣٣٣٥٠٣٦.٥٢٤٨١٦.٥٣٩١٥.٥عائشه عبدالمجيد دمحم على١٧٥٥ ٥٥.٥

٧١.٥٣٢.٥٥٤٣١.٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٨١٧عائشه يحى دمحم ابو زيد١٧٥٦ ٥٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٣٣٩٢٥٩١٦.٥٣٧١٨عفاف محمود يوسف دمحم يوسف١٧٥٧ ٥٤

٧٥.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٨٣٩١٧.٥عال محمود عبدالصادق عبد الخالق١٧٥٨ ٥٩
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٧٥٣٠٥١.٥٣١.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٨.٥١٧عليه السيد حسين دمحم زكي١٧٥٩ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٠٤٨٢٢.٥٢١٨.٥١٦٣٨.٥١٥فاطمه احمد عزت توفيق١٧٦٠ ٥٠.٥

٧١٣١٥٦.٥٣٦.٥٢٤٩١٦٣٨١٥فاطمه الزهراء اسماعيل عبدالعظيم اسماعيل١٧٦١ ٥٤

٧٤.٥٣٦٥٣.٥٣٥٢٥٣١٦.٥٣٩١٧.٥فاطمه جمال خلف هللا السيد١٧٦٢ ٥٤

٧٧٣٥.٥٥٩.٥٤٠٢٧٠.٥١٧٣٧١٧.٥فاطمه حنيدق دمحم على١٧٦٣ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٥٥٧.٥٣٨٢٦٦١٨٣٩١٩فاطمه سيد عطا السيد خليل١٧٦٤ ٥٩

٦٨.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٨١٦فاطمه صالح دمحم عبدالرحمن١٧٦٥ ٥٠

٧٠٣٣٥١٣٠٢٣٩١٨٣٧.٥١٨فاطمه فرج دمحم عبدالعزيز دمحم١٧٦٦ ٥٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٩١٥.٥فاطمه دمحم اسماعيل محمود١٧٦٧ ٦٠

٧٥.٥٣٥٥٣٣٧.٥٢٥٧١٦٤٠١٥.٥فاطمه دمحم دمحم حسن عبدالمجيد١٧٦٨ ٥٦

٧١.٥٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٨.٥١٨فاطمه دمحم يوسف دمحم١٧٦٩ ٤٦

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٦.٥٢٥٨١٧.٥٣٩١٨.٥فرح اشرف دمحم عبدالسالم١٧٧٠ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٠.٥٥٣٣٠.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٩١٦فرح اشرف مصطفي عبدالمجيد ابراهيم١٧٧١ ٥١

٧٦٣١٥٦٣٠٢٤٨١٧٣٩١٧فرح سيد كمال الدين كامل١٧٧٢ ٥٥

٧٨٣٦٥٧٣٦.٥٢٦٦.٥١٦٤٠١٦.٥فرح دمحم اسماعيل دمحم١٧٧٣ ٥٩

٧٦.٥٣٦.٥٥٧.٥٤٠٢٦٩.٥١٥٣٨١٥.٥فرح دمحم على دمحم خليفة١٧٧٤ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٦١٧.٥٣٨.٥١٧فرح دمحم دمحم علي علي١٧٧٥ ٥٥

٧٦.٥٣٤.٥٥٧٣٨.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥كارولين عادل قرقار طانيوس١٧٧٦ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٢١٦.٥٣٩.٥١٩كارين عادل عدلى شفيق١٧٧٧ ٥٧.٥

٧٢٣٦.٥٥٦٣٨.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٨١٦كريمان سعيد على حسن١٧٧٨ ٤٨.٥

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٩١٨لؤه صالح شعيب دمحم١٧٧٩ ٥٩.٥

٦٧.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٨١٥.٥لمياء دمحم حمدى احمد١٧٨٠ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٣٣٩٢٦٢.٥١٥.٥٣٨١٥.٥ليلى عمرو دمحم عبدالعاطى مجاور١٧٨١ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٤٠١٦.٥ليندا سامح وليم امين١٧٨٢ ٦٠

٧٦.٥٣٥.٥٥٨٣٨٢٦٦١٥.٥٤٠١٦.٥مارتينا امجد عزيز سيطين ابادير١٧٨٣ ٥٨

٠٠٠٠٠٠٠٠ماريز سامى ارميا جرجس١٧٨٤ ٠

٧٩٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥١٦٣٧.٥١٦.٥مارينا ماهر ونيس سيف١٧٨٥ ٦٠

٦٩٣١٤٨.٥٣٠٢٢٧.٥١٧.٥٣٧١٥مارينا ميالد عوض هللا١٧٨٦ ٤٩

٧٤٣٩٥٧٣٦.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥مايا دمحم عزام على غريب١٧٨٧ ٥٩

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦١٩٣٨١٥.٥مرام هيسم صالح الدين عبدهللا١٧٨٨ ٥٩

٧٨.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٦٢.٥١٦٣٨.٥١٧مروه رضا كامل عمر١٧٨٩ ٥٤.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٣٧١٧مروه شحات عوض دمحم١٧٩٠ ٥٩.٥
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٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٨.٥١٦.٥مروه على دمحم ابراهيم احمد النجار١٧٩١ ٦٠

٧٢٣٣.٥٤٩٣٢٢٣٣١٦.٥٣٣١٦.٥مروه مصطىفى اسماعيل حسن١٧٩٢ ٤٦.٥

٧٦٣٠.٥٥٦.٥٣٣٢٥٢.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥مروه نجاح دمحم جاد الرب١٧٩٣ ٥٦.٥

٧١.٥٣٤.٥٥٣.٥٤٠٢٤٦١٥٣٩.٥١٦مريم ابراهيم دمحم عبدالجواد١٧٩٤ ٤٦.٥

٧٠٣٤.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٣.٥١٦.٥٣٨.٥١٧مريم احمد السيد احمد١٧٩٥ ٤٥

٦٩.٥٣٠٥٠.٥٣٧٢٣٢١٥٣٧١٦.٥مريم احمد سعيد دمحم عبدالحميد١٧٩٦ ٤٥

٧٩٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٤.٥١٨٣٩١٥.٥مريم احمد سيد شحاته١٧٩٧ ٥٨.٥

٧٠٣٢٥١.٥٣١.٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٥مريم احمد دمحم احمد عبده١٧٩٨ ٥٠.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧.٥٣٩١٧.٥مريم اسامة عبدالعال دمحم١٧٩٩ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٨٤٠٢٧١.٥١٧٣٩١٨.٥مريم ايمن يوسف موسى١٨٠٠ ٥٩

٧٤٣٨٥٥.٥٣٦٢٥٩.٥١٥٣٩١٨مريم تامر عبداللطيف رمضان١٨٠١ ٥٦

٧٤٣٤.٥٥٥٣٦.٥٢٥٥١٧.٥٣٩١٦.٥مريم حاتم سيد السعيد١٨٠٢ ٥٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٧٣٨٢٥٩١٧.٥٣٩١٦.٥مريم حامد علي حفني١٨٠٣ ٥٤

٧٤٣٩٥٨.٥٣٩٢٦٨.٥١٧٤٠١٧.٥مريم رياض عطوة دمحم١٨٠٤ ٥٨

٧٢٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٧.٥٤٠١٨مريم سعد اسعد سعيد١٨٠٥ ٥٠

٧٧.٥٣٠.٥٥٦٣٥.٥٢٥٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥مريم شريف دمحم عزب١٨٠٦ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤١٧٣٩١٨مريم عماد ارميا جرجس١٨٠٧ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٧٠١٧.٥٤٠١٦.٥مريم عماد ثابت توفيق نخلة١٨٠٨ ٥٧

٧٣٣٣.٥٥٣.٥٣٦٢٥٢١٥٣٩١٧.٥مريم عمرو عبدالحميد يوسف عانوس١٨٠٩ ٥٦

٧٤٣١.٥٤٩٣٦٢٤٧.٥١٥.٥٤٠١٧مريم دمحم احمد اسماعيل عبيد١٨١٠ ٥٧

٧٣.٥٣٠٤٥٣٥٢٣٧.٥١٦٣٨.٥١٦مريم دمحم احمد عرفه بكر١٨١١ ٥٤

٧٨٤٠٥٧٤٠٢٧٥١٧.٥٣٩١٨.٥مريم دمحم احمد دمحم١٨١٢ ٦٠

٧٧٣٤.٥٥٢.٥٣٧٢٥٨١٦.٥٣٨.٥١٦.٥مريم دمحم حسب النبي ابراهيم علي١٨١٣ ٥٧

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٧مريم دمحم عبدهللا عبدالصمد دمحم١٨١٤ ٥٨

٧٢٣٨.٥٥٠.٥٣٩٢٥٥.٥١٧٣٩١٦مريم دمحم عبدهللا عراقى١٨١٥ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٧٥٣.٥٣٦٢٥٠١٦.٥٣٩١٦.٥مريم دمحم عبدهللا دمحم١٨١٦ ٥٠

٧١.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤٩١٦٣٧١٧.٥مريم دمحم محروس دمحم يوسف١٨١٧ ٥٧

٧٩٣٨٥١.٥٣٧٢٦٣.٥١٥٣٨١٧.٥مريم محمود خطاب ابراهيم١٨١٨ ٥٨

٧٣.٥٣٧٥٠٣٠٢٤٥.٥١٦٣٩١٥مريم مصطفى دمحم فتحي احمد سليمان١٨١٩ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٦٧.٥١٧٣٨.٥١٦.٥مريم مصطفى محمود احمد١٨٢٠ ٥٥

٧٤.٥٣٨.٥٤٧.٥٣١.٥٢٤٨١٥٣٩١٥مريم ميالد فوزى رزق١٨٢١ ٥٦

٧٥٤٠٥٦٣٩٢٦٨١٥.٥٤٠١٦مريم هشام رزق عبدهللا سليمان١٨٢٢ ٥٨
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٧٧.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٤١٧٤٠١٨مريم هشام عبدالعزيز الشوادفى١٨٢٣ ٥٩

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٨١٦مريم وليد السيد دمحم غريب١٨٢٤ ٤٥

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠١٦٣٧١٧.٥ملك ايهاب سيد عبدهللا١٨٢٥ ٥٨

٧٧٣٦.٥٥٦٣٩.٥٢٦٣.٥١٧٣٩١٧ملك تامر السيد عبدالجواد١٨٢٦ ٥٤.٥

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٢١٧٤٠١٧ملك صالح دمحم علي١٨٢٧ ٥٨.٥

٧٧٣٨.٥٥٢٣٩.٥٢٦٧١٨٣٩١٧ملك عبدالرحيم احمد سليمان عوض هللا١٨٢٨ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٨١٨.٥ملك دمحم عبده باشا١٨٢٩ ٦٠

٧٦.٥٣٣.٥٤٧٣٣.٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٨١٦.٥ملك دمحم فوزي عبدالعزيز١٨٣٠ ٤٧

٧٤.٥٣٧.٥٤٩٣٩٢٤٥١٨.٥٣٧١٧ملك محمود السيد دمحم١٨٣١ ٤٥

٧٨٣٨٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٨٣٨١٦.٥ملك هانى رشاد عبدالصابر١٨٣٢ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٩١٧منار ظريف لطفى ابراهيم حسين١٨٣٣ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٤٣٩.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٧.٥منار لبيب ابراهيم الدسوقي١٨٣٤ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٤٣٧.٥٢٦٣.٥١٩٤٠١٧.٥منار دمحم مبارك حماد مبارك١٨٣٥ ٥٥.٥

٧٨٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٢١٨.٥٤٠١٧.٥منال حسونه عبده السيد دمحم١٨٣٦ ٥٩

٧٢٣٤.٥٥٢.٥٣٦٢٤٥١٦٣٩١٦منةهللا احمد دمحم احمد ابراهيم١٨٣٧ ٥٠

٧٥٣٦.٥٤٩٣٤.٥٢٤٩١٧٤٠١٦.٥منةهللا انور محسوب محمود١٨٣٨ ٥٤

٧٧.٥٣٥.٥٥١٣٠.٥٢٤٨١٦.٥٣٩١٦.٥منةهللا حسن السيد محمود١٨٣٩ ٥٣.٥

٧٦.٥٤٠٥٣٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٤٠١٧منةهللا خليل صابر خليل١٨٤٠ ٥٩

٧٢٣٨٤٨.٥٣٥.٥٢٤٨١٨.٥٣٩١٧منةهللا رسمي حامد رجب١٨٤١ ٥٤

٧٣٣٧.٥٤٧٣١٢٤١.٥١٧٣٩١٦.٥منةهللا صابر خليفه دمحم١٨٤٢ ٥٣

٧٦٣٩٥٣٣٠٢٥٤١٦٣٩١٦.٥منةهللا مجدى ابراهيم حسن١٨٤٣ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩٢٧٢.٥١٦٣٨١٧منةهللا مصطفى دمحم دمحم١٨٤٤ ٦٠

٧٢٣١٥٤٣٧٢٣٩١٧٣٣.٥١٦.٥منةهللا ممدوح مقيبل دمحم حليفى١٨٤٥ ٤٥

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٩١٧منه احمد دمحم كمال عبدالجواد١٨٤٦ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦١٥.٥٤٠١٧.٥منه حسن محمود احمد دمحم١٨٤٧ ٦٠

٧٥٣٩٥٣٣٦.٥٢٥١.٥١٥.٥٤٠١٧منه مصطفى فتحي مصطفى١٨٤٨ ٤٨

٧٨٣٩٥٦٣٨٢٦٩١٦.٥٤٠١٧منى عبده سيد جنيدى١٨٤٩ ٥٨

٦٨.٥٣٧٤٨.٥٣٠٢٣٠١٨٤٠١٦.٥مني دمحم فاروق دمحم١٨٥٠ ٤٦

٧٧٣٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٨١٦مهرائيل ايمن حلمى فرج١٨٥١ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٣٥٤.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٦.٥٣٩١٦.٥مهيتاب ماهر دمحم حسن١٨٥٢ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٨٣٨٢٧١.٥١٨٣٩١٥.٥مى احمد طاهر ابراهيم ابراهيم١٨٥٣ ٥٩

٧٥٣٦٥٥٣٤٢٥٧١٥.٥٣٧١٦.٥مى عالء فتحى على عبدهللا١٨٥٤ ٥٧
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٧٨٤٠٥٧.٥٣٧٢٧٠.٥١٥.٥٣٨١٦مى مجدى دمحم عبدالوهاب١٨٥٥ ٥٨

٧٣٣٢.٥٤٨٣٣٢٤٢.٥١٦٣٩١٦.٥مى دمحم عبدالمنعم شحات١٨٥٦ ٥٦

٧١.٥٣٠.٥٥٢.٥٣٣٢٤٥.٥١٩٣٨.٥١٦مي دمحم علي دمحم علي١٨٥٧ ٥٨

٧٥.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩٤٠١٨مي دمحم مصطفى السيد محمود١٨٥٨ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨٥٥.٥٣٨٢٦٣.٥١٨.٥٣٨١٧.٥ميار احمد فؤاد السيدالسيد١٨٥٩ ٥٦.٥

٦٩٣٠٣٧٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٦١٧ميار حسين دمحم حسين١٨٦٠ ٤٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٥١٨.٥٣٩١٨ميار دمحم احمد نصر١٨٦١ ٥٨.٥

٧٢٣٨٥٠٣٣.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٨١٧.٥ميار محمود دمحم عقاب١٨٦٢ ٥٨

٧٥.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٠٢٥٦.٥١٧.٥٣٧١٩ميان حسين امين السيد١٨٦٣ ٥٨

٧٦.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨٤٠١٨ميرال ميالد زكري محروس١٨٦٤ ٦٠

٧٤٣٠.٥٥٠٣٢٢٣٦١٥٣٧.٥١٧ميرام ياسر دمحم دمحم سالم١٨٦٥ ٤٩.٥

٧٢٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٧.٥نادين هانى دمحم عبدهللا١٨٦٦ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨٥٢.٥٣١٢٥٦.٥١٥٣٩١٧نانسي السيد عطية موسى محمود١٨٦٧ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٠٤٩٣٤٢٣٩.٥١٦.٥٣٧.٥١٨.٥نانسي ايهاب لبيب عبدالرازق١٨٦٨ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٢١٧.٥٤٠١٩.٥ندي ابراهيم عثمان عبدالرحمن عثمان١٨٦٩ ٥٨.٥

٧٠.٥٣١.٥٥٢٣٠.٥٢٣٥١٧٤٠١٧ندي احمد زيدان عبدهللا١٨٧٠ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٨١٥٣٩١٨ندى اسماعيل على محمود على١٨٧١ ٥٨

٧٤.٥٣٥٥١٣٧٢٥٤.٥١٥٣٦.٥١٦ندي خالد السيد منصور١٨٧٢ ٥٧

٧٣.٥٣٨.٥٤٨٣١.٥٢٤٤.٥١٥.٥٣٩.٥١٧.٥ندي سعيد فهمي صابر١٨٧٣ ٥٣

٧٧٣٩٦٠٤٠٢٧٥.٥١٨٤٠١٨ندى شعبان جاد الرب احمد على دمحم١٨٧٤ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٦٩.٥١٥٤٠١٨.٥ندي صالح السيد العربي ابراهيم١٨٧٥ ٥٨.٥

٧٩.٥٣٧٥٣.٥٣٨٢٦٢.٥١٦٣٩١٥.٥ندى صالح عبدالعظيم اسماعيل١٨٧٦ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٤٥٦.٥٣٨٢٦٢١٧.٥٣٨١٦.٥ندى عالء ابراهيم عبدالعليم١٨٧٧ ٥٦

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٧٢٥٥١٦.٥٣٩١٦.٥ندى دمحم ابراهيم السيد١٨٧٨ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٩.٥٣٩١٥.٥ندى دمحم احمد السيد١٨٧٩ ٥٨

٧٧٣٨٥٧٤٠٢٦٨.٥٢٠٣٨١٦.٥ندي دمحم دمحم عبدالوهاب١٨٨٠ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٣.٥٥٥٣٦٢٥٢١٦.٥٣٩١٦ندى محمود حسن دمحم١٨٨١ ٥٣

٧٢٣٠٤٨.٥٣٦٢٤٢.٥١٥٣٦١٦نهى ايهاب محمود على١٨٨٢ ٥٦

٧٦.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٨٤٠١٦.٥نور ابراهيم دمحم شعيب١٨٨٣ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٢٤٩٣٦٢٤٣١٦٣٩١٥نور احمد رجب بركات١٨٨٤ ٥٢.٥

٦٧.٥٣٠.٥٤٨٣٠.٥٢٢٣١٥.٥٣٩١٥نور السيد سعد سليمان عزب١٨٨٥ ٤٦.٥

٧٦.٥٣٤٥٣٣٩٢٦٠١٨٣٧١٥نور دمحم سيد حلمى١٨٨٦ ٥٧.٥
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٧٢٣٣٥٥٣٧.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٩١٧نور وليد الطاهر الطيب١٨٨٧ ٥٠

٧٢٣٦٥٣٣٨٢٥٤.٥١٥.٥٣٩١٦.٥نورا عادل ابراهيم متولى١٨٨٨ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٣٣٧٢٦٤١٨.٥٤٠١٦.٥نورا فرج سيد دمحم١٨٨٩ ٦٠

٦٧.٥٣٧٥٠.٥٣٧٢٣٧.٥١٩٣٩١٦.٥نورا يحى زكريا دمحم١٨٩٠ ٤٥.٥

٧٥٣٥.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٨.٥٣٨١٥نوران اسامه ساتى ساتى١٨٩١ ٥٤

٧٥٣٤.٥٥١٣٣٢٤٨.٥١٧.٥٣٩١٦.٥نوران سعيد محمود على محمود١٨٩٢ ٥٥

٧٧٣٦.٥٥٧٤٠٢٦٩.٥١٨٣٩١٧.٥نوران محمود سعيد عبده سليم١٨٩٣ ٥٩

٧٥٣٢.٥٥٠٣٥٢٤٢١٨٣٩١٦نورهان احمد عنتر عباس١٨٩٤ ٤٩.٥

٧٧٣٦.٥٥٥٤٠٢٦٨١٨.٥٣٨١٧.٥نورهان احمد دمحم دمحم ابراهيم جادو١٨٩٥ ٥٩.٥

٧٦٣٦٥٥.٥٣٨٢٦٣.٥١٩٣٩١٧.٥نورهان حمدي رشدي دمحم١٨٩٦ ٥٨

٧٦٣٨٥٤٣٨.٥٢٦٠.٥١٨٣٨١٨نورهان رضا على احمد١٨٩٧ ٥٤

٧٧٣٧٥٦٣٨٢٦٧.٥١٨.٥٤٠١٦.٥نورهان طارق سعيد دمحم١٨٩٨ ٥٩.٥

٧٨٣٦٥٣٣٥.٥٢٥٨١٨.٥٤٠١٧نورهان عادل فتحى دمحم١٨٩٩ ٥٥.٥

٧٥٣٤٥٥٣٥٢٥٦١٨.٥٣٩١٧نورهان عبدالمنعم احمد عبد المنعم١٩٠٠ ٥٧

٧٠٣٦٤٩.٥٣٤٢٤٣.٥١٦.٥٣٨١٨.٥نورهان دمحم زايد عيد١٩٠١ ٥٤

٧٥٣٤.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٥٣٩١٨نورهان محمود عبدالعظيم اسماعيل١٩٠٢ ٥٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٨١٨نورهان ناصر احمد دمحم١٩٠٣ ٤٧

٧٥.٥٣٨٤٨.٥٣٧٢٥٤١٥٣٩١٨هاجر ايمن حسن دمحم١٩٠٤ ٥٥

٧٥.٥٣٨.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٩١٦.٥٣٩١٦.٥هاجر دمحم انور الصادق١٩٠٥ ٥٨

٧٤.٥٣٧٥١.٥٣٦٢٥٥.٥١٦٣٨.٥١٧هاجر محمود حب هللا دمحم١٩٠٦ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٦٧.٥١٧.٥٣٩.٥١٨.٥هبه هانى دمحم تاج١٩٠٧ ٥٨

٧٥٣٧٥٧٣٩٢٦٤.٥١٧.٥٣٩.٥١٨هدى نصر احمد دمحم١٩٠٨ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٦٤٩.٥٣٦.٥٢٥١١٧.٥٣٩١٧.٥هدير حسين دمحم فؤاد١٩٠٩ ٥٥.٥

٧٧٣٧٥٥٣٦٢٦٥١٧.٥٤٠١٨.٥هنا اشرف كمال عبداللة رضوان١٩١٠ ٦٠

٧٢٣٢.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٥٣٨١٨.٥هنا على عمر قطب١٩١١ ٥٨

٧٢٣٠٥٢.٥٣٣.٥٢٤٢.٥١٥٤٠١٨هنا محمود السيد معاطى١٩١٢ ٥٤.٥

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٦.٥٤٠١٨.٥هنا وائل دمحم محمود شعبان١٩١٣ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٦.٥٤٠١٨.٥هند سامح سمير احمد١٩١٤ ٥٩

٦٨.٥٣٠.٥٥٥٣٦٢٤٨١٥.٥٣٩.٥١٩هويدا احمد مصطفى عبدالمعز١٩١٥ ٥٨

٧٥.٥٣٤.٥٥٧٣٩٢٦٣.٥١٥٣٧١٩وعد دمحم عبدهللا سليمان١٩١٦ ٥٧.٥

٥٣٣٠٥٢٣٠٢١٨١٥٣٩١٨والء اشرف رشاد دمحم الهوارى١٩١٧ ٥٣

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٧٢١٦٣٩١٧.٥يارا السيد احمد ابراهيم عطيه١٩١٨ ٦٠
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٧٢٣٧.٥٥٥.٥٤٠٢٦٥١٦.٥٣٩١٧.٥يارا علي محمود علي١٩١٩ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٦.٥٤٠٢٦٩١٧٣٧١٧.٥يارا دمحم ابراهيم دمحم عامر١٩٢٠ ٥٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٦٣٨.٥١٨.٥يارا محمود دمحم دمحم عبدالرحيم١٩٢١ ٦٠

٧٣.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٨٢٥٨.٥١٧.٥٣٩١٩ياسمين حسن عبدالمنعم عبد العزيز١٩٢٢ ٥٩

٧٣.٥٣٧.٥٥٥.٥٤٠٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٩ياسمين سيد ناصر عبيد هللا دمحم١٩٢٣ ٦٠

٧٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٨١٨٤٠١٩.٥ياسمين نصر الدين حسين١٩٢٤ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٣١٧.٥٣٩.٥١٩.٥يسر ابراهيم نجم الدين دمحم١٩٢٥ ٦٠

٧٣٣١٥٦٣٧٢٥٦١٨.٥٤٠١٦.٥يوستينا اشرف يعقوب مجد هللا١٩٢٦ ٥٩

٦٣٣٨٤٥.٥٣٩.٥٢٣٣٠٣٠١٦.٥سلوى دمحم فتحى ابراهيم٢٢٥٢٠ ٤٧
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االسماعيلية شمال النصر ع بناتاالدارة المدرسة
٧٩٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٨١٦.٥اروى عادل احمد مصطفى١٩٢٧ ٥٩

٧٠٣٠٤٨.٥٣٣٢٣٢.٥١٧٣٥.٥١٦.٥اسراء خالد عبدالرحيم خالف١٩٢٨ ٥١

٧٦.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣.٥١٧.٥٣٩١٦.٥اسراء خالد على دمحم سيد١٩٢٩ ٥٩

٧٣٣١.٥٥١٣٣.٥٢٤٤١٦.٥٣٨١٧.٥اسراء رضا دمحم صبري١٩٣٠ ٥٥

٧٥٣٥٥٠٣٣.٥٢٤٦.٥١٦.٥٣٧.٥١٦اسراء سيد دمحم سيد١٩٣١ ٥٣

٧٠.٥٣٥٥٤٣٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٧١٦اسراء شريف دمحم عزب١٩٣٢ ٥٥

٧٢٣٣.٥٥١٣٦٢٤٦.٥١٦.٥٣٨١٥.٥اسراء عماد شحاته ابراهيم١٩٣٣ ٥٤

٧١.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٠٢٤٧١٦٣٨١٥.٥اسراء دمحم فراج حسين١٩٣٤ ٥٥.٥

٧١.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢٣٦.٥١٦٣٨١٦.٥اسماء اسماعيل عبدالموجود عبدهللا١٩٣٥ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٣٨١٩اسماء بسيونى عبدالحى بسيونى١٩٣٦ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥١٧.٥٣٩١٧اسماء عادل كامل احمد السيد١٩٣٧ ٥٩

٦٩٣٥.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٣١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦اسماء عماد دمحم عبدالعزيز١٩٣٨ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٦٤٠١٦.٥اسماء دمحم عبدالرحمن عبد المتعال١٩٣٩ ٥٩

٦٧٣٧.٥٥٣٣٨٢٤٨.٥١٥٣٨١٧اسماء دمحم عبدالفتاح ابراهيم١٩٤٠ ٥٣

٦٤.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٦.٥١٥اسماء محمود السيد محمود١٩٤١ ٥٠

٦٦.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٢٩.٥١٦.٥٣٦١٥اسماء محمود دمحم عليوة مصطفى١٩٤٢ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٢.٥٥٤٣٤.٥٢٥٠١٦.٥٤٠١٧.٥اسماء هانى دمحم عبده١٩٤٣ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٢١٧.٥٤٠١٧.٥اسماء ياسر جوده محمود١٩٤٤ ٥٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٤٠١٧اسماء ياسر حامد ابراهيم خليل١٩٤٥ ٦٠

٧٣.٥٣٨٥١٣٢.٥٢٤٥١٨٣٩.٥١٦اغاثى عزيز اسكندر حصاوى١٩٤٦ ٥٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧٠١٧٣٩١٩.٥االء احمد السيد عبدالعزيز١٩٤٧ ٥٧

٧٦٣٥.٥٥٥.٥٣٦٢٥٩.٥١٧٣٨١٨االء سليمان عبدالعزيز سليمان١٩٤٨ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٧.٥االء عيسى سالمان سليم١٩٤٩ ٥٩

٧٢.٥٢٥.٥٥٢.٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٧١٧االء دمحم عبدالحميد عباس عبد المجيد١٩٥٠ ٥٠

٧٧.٥٣٢.٥٥٨.٥٣٢٢٥٩.٥١٥٣٩.٥١٥.٥االء دمحم دمحم بحري يسن كرمي١٩٥١ ٥٩

٦٩.٥٢٤٤٥٣٠٢١٨١٥٣٧١٦.٥الشيماء احمد سيد عطية١٩٥٢ ٤٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٤٠١٨امال عيسى دمحم هارون١٩٥٣ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٨٤٠٢٧١.٥١٨٤٠١٦.٥امال محمود السيد حسن ابو الحسن١٩٥٤ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩.٥٤٠١٧امال وائل يوسف دمحم يوسف١٩٥٥ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٤٠١٥.٥امل جمال محمود دمحم عبدالوهاب١٩٥٦ ٦٠

٦٥٣٠٤٨٣٤٢٣٢.٥١٧٣٧١٦.٥امنية صبري دمحم سعيد١٩٥٧ ٥٥.٥
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٧٣.٥٣٠٥٢٣٥.٥٢٤٠١٦٣٩١٥.٥امنية عصام السمان دمحم١٩٥٨ ٤٩

٧٢٢٥٤٥٣١.٥٢٢٤.٥١٧٣٨١٦امنية دمحم احمد السيد١٩٥٩ ٥١

٧٤٣٠٥٣.٥٣٥.٥٢٤٠.٥١٧٣٩١٥.٥اميره على سعد على١٩٦٠ ٤٧.٥

٧٦٣٤.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٦٤٠١٧.٥اميره دمحم على حافظ١٩٦١ ٥٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٩١٨.٥اميره ياسر عبدالفتاح سالمة١٩٦٢ ٥٧.٥

٧١٣٥.٥٥١.٥٣٦.٥٢٤٠١٦٣٨١٧امينة دمحم فتحى دمحم هارون١٩٦٣ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٠٥٤.٥٣٠٢٤٢١٦٣٤١٩انتصار دمحم عبدالرحمن عبد الحميد١٩٦٤ ٥٧

٧٨٣٦٥٧.٥٤٠٢٦٩١٥.٥٣٦١٥.٥ايةهللا دمحم الرفاعي امين ابراهيم١٩٦٥ ٥٧.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٩١٥.٥٣٨١٥ايمان السيد دمحم سالم١٩٦٦ ٤٨.٥

٧١٣٧٥٤٣٩.٥٢٥٨١٦.٥٣٩١٥ايمان عبدالعزيز عبد المنعم عبد العال١٩٦٧ ٥٦.٥

٧٢٣٠٤٧٣٤٢٣١.٥١٦٣٨.٥١٦.٥ايمان عماد دمحم ابراهيم١٩٦٨ ٤٨.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٣١٦٣٩١٦.٥ايمان كاشف عبده حسين١٩٦٩ ٥٩.٥

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٩١٥٣٩١٦ايمان مسلم ابراهيم مسلم١٩٧٠ ٥٨.٥

٦٤٢٢.٥٤٥٣٠٢٠٧١٥.٥٣٦١٨ايناس رضا شوقي عليوة١٩٧١ ٤٥.٥

٦٣.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢٠٧.٥١٥.٥٣٥١٥ايه ابراهيم دمحم رمضان١٩٧٢ ٤٥.٥

٧٢٢٤٥٢.٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٧١٧ايه احمد عبدالحميد علي ابراهيم١٩٧٣ ٤٧.٥

٦٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٠١٦٣٧١٥ايه اشرف دمحم عليوه١٩٧٤ ٣٨.٥

٧٢٣٠٤٨٣١٢٣٣.٥١٦٣٨١٦.٥ايه جمال سيد احمد قرنه١٩٧٥ ٥٢.٥

٧٠٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٥١٥٣٩١٧.٥ايه جمال غريب محمود١٩٧٦ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٤٣.٥١٥٣٩١٧ايه حسام كمال سيد١٩٧٧ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٦٢٤٧.٥١٥٣٨١٧.٥ايه رضا عبدالعزيز دمحم صقر١٩٧٨ ٥٥

٧٥٣٥.٥٤٦٣٢٢٤١١٥.٥٣٧١٦.٥ايه عبدالتواب جابر دمحم١٩٧٩ ٥٢.٥

٧٦٣٥.٥٤٩.٥٣٠٢٤٩١٥٣٧١٨.٥ايه عيد رجب الشوادفى فرحات١٩٨٠ ٥٨

٦٦٣٠٤٩٣٠٢٢٠١٥٣٧.٥١٧ايه دمحم محمود بيومي١٩٨١ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٧١٧بسملة السيد حسن عطية١٩٨٢ ٤٦.٥

٦٩.٥٣٠٤٥٢٣٢١٥.٥١٥٣٨١٧.٥بسملة عبدالفتاح دمحم دمحم١٩٨٣ ٤٨

٧٤.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٨٢٥٩.٥١٥٣٧١٨بسملة عثمان احمد دمحم عثمان١٩٨٤ ٥٨

٧١٣١.٥٤٥٣٠٢٢٨١٥٣٧١٧بسنت سمير كحروت عبدالمالك١٩٨٥ ٥٠.٥

٧٦٣٩٥٢.٥٣٩٢٦٢.٥١٥٣٩١٧بسنت سيد دمحم دمحم سيد١٩٨٦ ٥٦

٧١٣٢٤٧.٥٣٤٢٣٨.٥١٥٣٨.٥١٧بسنت دمحم عبدة عبدالعال١٩٨٧ ٥٤

٧٢.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٩١٦٣٦١٥تبارك سيد محمود دسوقى عرابى١٩٨٨ ٥٧

٧٢.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٨١٥.٥٣٧.٥١٧.٥تسبيح ابراهيم دمحم على سليمان١٩٨٩ ٤٨
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٧٧٣٥.٥٥٠٣٨٢٥٨.٥١٥٣٨١٧تسنيم عبدالحى محمودعرابى دمحم١٩٩٠ ٥٨

٧٠.٥٣٢٤٦٣٣٢٣٧.٥١٥٣٨١٧تسنيم دمحم عبدهللا سليمان عويضة١٩٩١ ٥٦

٧٣٣٧٥١٣٩٢٥٨١٥٣٧١٩.٥تقي حلمي حسين احمد١٩٩٢ ٥٨

٧٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦٢١٥٣٧.٥١٧.٥تقى دمحم السيد احمد عبدالباقى١٩٩٣ ٥٩

٧٤٣٣٤٨.٥٣٤٢٤٥.٥١٥٣٦.٥١٧.٥جليانا عجايبى فلسطينى عجايبى سليمان١٩٩٤ ٥٦

٧٨٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٧١١٦.٥٤٠١٨جنة دمحم فودة دمحم حسن١٩٩٥ ٥٩

٦٤٣٠٤٦٣٢.٥٢٢١.٥١٥٣٧.٥١٧.٥جنى دمحم محمود عبدالعزيز١٩٩٦ ٤٩

٧٦٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧١١٥٣٧.٥١٦.٥جويس عادل سدهم ارسل١٩٩٧ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٥٣٩١٦جينا عصمت جندي بشاي١٩٩٨ ٥٩

٧٦٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٤٦١٥٣٧١٦.٥حبيبة تامر عبدالمعطي حسنين١٩٩٩ ٥٦

٧٦٣٤٥١.٥٣٧٢٥٤.٥١٥٣٨.٥١٦.٥حبيبة على احمد دمحم٢٠٠٠ ٥٦

٦١٣٦٤٥٣٤٢٢٣.٥١٥٣٧.٥١٦.٥حسناء اشرف علي السيد ابراهيم خليل٢٠٠١ ٤٧.٥

٦٠.٥٢٣٣٩٢٢١٨٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٦حنين مجدى دياب دمحم٢٠٠٢ ٤٥

٧٢.٥٣٣٤٦.٥٣٧٢٤٠١٥.٥٣٧.٥١٧خلود حسن دمحم حسن٢٠٠٣ ٥١

٦٠.٥٢٣.٥٤٩٣٥.٥٢١٥١٥٣٧١٦خلود سمير احمد غضبان٢٠٠٤ ٤٦.٥

٦٥.٥٢٤.٥٤٥٣٦٢١٢.٥١٥٣٢١٦داليا مجدى زغلول البدرى٢٠٠٥ ٤١.٥

٦٣٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٠١٥٣٧١٦دعاء السيد سيد خلف دمحم٢٠٠٦ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٠٤٦.٥٣٣٢٣١.٥١٥٣٦.٥١٦دنيا حسن ابراهيم احمد٢٠٠٧ ٥١.٥

٦٩٣٠٣٨٣٠٢١٢١٥٣٣.٥١٥.٥دنيا سعيد حمد احمد٢٠٠٨ ٤٥

٧٠٢٥.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٢١٦دنيا وليد بدوى زكى٢٠٠٩ ٤٠

٧٥٣٤.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٤٩١٦.٥٣٧١٦رانيا دمحم السيد البدوى٢٠١٠ ٤٧.٥

٧١٣٧٥١.٥٣٤٢٤٦.٥١٦٣٦.٥١٦رحاب مرزوق دمحم ابراهيم٢٠١١ ٥٣

٧٢.٥٣٢.٥٥٠٣٣.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٨١٧رحمة ابراهيم عبدالفهيم اسماعيل٢٠١٢ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٤١٧.٥٣٦.٥١٧رحمة دمحم سيد دمحم سعيد٢٠١٣ ٥٠

٦٠٢٣٣٨٣٠١٩٦١٥.٥٣٧١٥رحمه عزت صابر ادم٢٠١٤ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٤٠١٦رحمه محمود حسن احمد٢٠١٥ ٤٩

٦٩٣١٤٥٣٠.٥٢٢١.٥١٦٣٨١٦رضوى ايمن عبدالرحمن عبد المقصود٢٠١٦ ٤٦

٦٧٢٥٤٥٣١.٥٢١٨.٥١٥.٥٣٩١٥رضوى عصام النجار احمد حامد٢٠١٧ ٥٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠رنا محمود السيد عزازى٢٠١٨ ٠

٧٣٣٠.٥٥٠.٥٣٣٢٣٧١٥٤٠١٦روازن مهاب مصطفى دمحم دمحم٢٠١٩ ٥٠

٧٥.٥٣١.٥٥٤.٥٣٢٢٤٥.٥١٥٣٨١٧روان احمد مبروك حافظ ابوزيد٢٠٢٠ ٥٢

٧١٣٢.٥٤٧٣٢.٥٢٣٤١٥٣٦.٥١٧روان اسامه دمحم احمد٢٠٢١ ٥١
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٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٧١٦روان السيد دمحم احمد٢٠٢٢ ٤٧.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٧١٦روان حسان محمود احمد دمحم٢٠٢٣ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٦٣٧.٥٢٦٠١٦٤٠١٧روان مسعد دمحم حنفى٢٠٢٤ ٥٤.٥

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٢.٥٢٣٢١٦.٥٣٩١٦روان مصطفى احمد دمحم٢٠٢٥ ٤٩.٥

٧٦٣٥٥٥٣٩٢٥٨١٦٣٩١٦.٥روان مصطفى رزق مرسى٢٠٢٦ ٥٣

٦١٢٤.٥٤٥٢٠.٥١٩٦١٥.٥٣٧.٥١٣روان هاني عبدالصبور خلف اللة٢٠٢٧ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤١٥.٥٣٨١٦.٥رودينه عبدالناصر عبد العظيم دمحم٢٠٢٨ ٥٨

٧٦.٥٣٣.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٥٠١٦.٥٣٥١٦.٥ريم احمد سيد على٢٠٢٩ ٤٩

٧١.٥٣٣.٥٥٤.٥٣١.٥٢٤٥١٥٣٤.٥١٦ريناد على مصطفى احمدعوض هللا٢٠٣٠ ٥٤

٦٩٣٠٤٦٣٠٢٢٣١٥٣٠١٦.٥زينب احمد دمحم عبدالمجيد٢٠٣١ ٤٨

٧٦٣٥٥٤٣٨.٥٢٥٩.٥١٦٣٤.٥١٥زينب دمحم اسماعيل علي السيد٢٠٣٢ ٥٦

٧٨٣٨.٥٥٧٣٧٢٦٨.٥١٧٣٥.٥١٦.٥زينب مصطفى فؤاد عبدالمقصود مصطفى٢٠٣٣ ٥٨

٧١.٥٣٣٥٠٣٠٢٤٠١٧.٥٣٣١٦.٥ساره ابوالفضل رشوان دمحم٢٠٣٤ ٥٥.٥

٦٧٣٦٤٩.٥٣٠٢٣٧.٥١٧٣٥١٦.٥ساره اسامه عبده دمحم دمحم٢٠٣٥ ٥٥

٧٨.٥٣٧٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٨٣٤١٨ساره حسام احمد عثمان٢٠٣٦ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٥٣٨٢٦٤.٥١٨٣٦١٦ساره عبدالهادي عبد المعبود قطب٢٠٣٧ ٥٧

٧٨.٥٣٨٥٤.٥٣٥.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٧١٧.٥سجى وليد حميد السيد٢٠٣٨ ٦٠

٦٦٣٠.٥٤٥٢٢٢١٣.٥١٦٣٢.٥١٥.٥سعاد سيد ممدوح عبدهللا٢٠٣٩ ٥٠

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥.٥٣٨١٦سلفانا هاني طلعت بشري٢٠٤٠ ٥٠.٥

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٧١٦سلمى احمد امين حسين٢٠٤١ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٧٣٦.٥١٧.٥سلمى حمد دمحم دمحماحمد٢٠٤٢ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٣٥١٦.٥سلمى دمحم ابراهيم مسلم٢٠٤٣ ٥٩

٦٧.٥٣٤٤٨٣٢.٥٢٢٨.٥١٦٣٥١٥.٥سما اسماعيل كامل عبدالسميع٢٠٤٤ ٤٦.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥١٥٣٥.٥١٧سما تامر مصطفى احمد سليمان٢٠٤٥ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٦.٥٣٥١٧سما فتحى دمحم حافظ نجم٢٠٤٦ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٤٠١٨.٥سما موريس وليم جرجس٢٠٤٧ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٢٢٤٥.٥١٦٣٣.٥١٧سمر ابراهيم عبدالعال السيد٢٠٤٨ ٥٥

٧٠.٥٣١٤٩.٥٣٤٢٣٧.٥١٦٣١١٦.٥سميه رمضان احمد نور الدين٢٠٤٩ ٥٢.٥

٦٨٣٢٥٠.٥٣١.٥٢٣٩.٥١٦٣٤١٥.٥سها احمد سمرى دمحم اسماعيل٢٠٥٠ ٥٧.٥

٧٣٤٠٥٥٣٥.٥٢٦٢.٥١٦.٥٤٠١٧شاهندا طلعت دمحم احمد٢٠٥١ ٥٩

٦٦.٥٣٤٤٥٢٣٢٢٥١٥.٥٤٠١٧شروق سعد عبدالوهاب رمضان٢٠٥٢ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٤١٥٤٠١٨.٥شروق عبدالمنعم طه موسى ابراهيم٢٠٥٣ ٥٨
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٧٤.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٦٣١٦٣٩١٨.٥شروق دمحم احمد ابو حميده٢٠٥٤ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٦٩.٥١٧٣٩١٧.٥شهد ابراهيم حسن على حسن٢٠٥٥ ٥٧

٧٨٣٧.٥٥٢٣٥.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٨شهد حسن المتولي دمحم٢٠٥٦ ٥٧.٥

٧٦٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٥١٥.٥٣٨١٧.٥شهد حمدى دمحم ابراهيم عبدالباقى٢٠٥٧ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٤.٥٤٩.٥٣٦٢٤٦١٥٣٨١٧.٥شهد رضا حماد احمد عثمان٢٠٥٨ ٥٦.٥

٧٣٣٩٥٤.٥٣٧.٥٢٦٤١٥.٥٤٠١٧.٥شهد طارق عبدالفتاح دمحم٢٠٥٩ ٦٠

٦٨.٥٣٤٤٦٣٠٢٢٩.٥١٥٣٣١٧شهد مجدى عبدالقادر محمود٢٠٦٠ ٥١

٦٦٣٦٤٨.٥٣٠٢٢٥.٥١٦٣٨١٧شهد دمحم ابراهيم عيد عبدالقادر٢٠٦١ ٤٥

٧٠٣٦.٥٤٧.٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٥١٧.٥شهد دمحم عبداللطيف دمحم دمحم ابو القاسم٢٠٦٢ ٤٩.٥

٦٣.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٦١٧.٥شيماء اشرف سيد عبدالعال دمحم٢٠٦٣ ٤٨

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٩٢٧١١٧٣٨١٧.٥شيماء السيد فتحى عبدالعال دمحم٢٠٦٤ ٥٦

٥٣٣٥.٥٤٦٢١٢٠٠.٥١٥.٥٣٧١٦.٥شيماء سالمان دمحم سالمان٢٠٦٥ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٣.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٩١٧شيماء عالء عبدالفتاح عامر سدع٢٠٦٦ ٥٩

٧٢.٥٣٨٥٠.٥٣٠٢٤٣.٥١٦٣٩١٦.٥شيماء فؤاد عمر اسماعيل٢٠٦٧ ٥٢.٥

٧٤٣٨٥٤٣٢٢٥١.٥١٦٣٩١٦.٥عائشه دمحم مصطفى حسن حسين٢٠٦٨ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٧٥٠.٥٣٤٢٤٥١٥٣٩١٧.٥علياء عبدالحليم احمد دمحم٢٠٦٩ ٥٠

٧٦.٥٣٨.٥٥١.٥٣٥٢٥٢١٦٣٧١٧.٥علياء على سعد دمحم على٢٠٧٠ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٦٢٦٧.٥١٥٣٨١٧.٥فاطمه مجدى دمحم عكاشة السيد٢٠٧١ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٧.٥٥١٣٠٢٣٨.٥١٥.٥٣٨١٧.٥فاطمه دمحم متولى ابراهيم ياسين٢٠٧٢ ٥١.٥

٧١.٥٣٠.٥٥٤٣٠٢٤٦١٨٣٧١٧فاطمه محمود دمحم محمود٢٠٧٣ ٦٠

٦٤٣٤.٥٤٩٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣٨١٦.٥فرح السيد حسن على حسن٢٠٧٤ ٤٨.٥

٦١.٥٣٤.٥٤٨.٥٢١.٥٢١٢١٥٣٨١٦.٥فريدة دمحم غريب ابراهيم٢٠٧٥ ٤٦

٧٤٣٧.٥٥٨٣٦.٥٢٦٠.٥١٦٤٠١٥فيرينا ريمون فرج بشاى عطيه٢٠٧٦ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٢.٥١٦.٥٣٩١٦كاترين رشدى بخيت قلدس٢٠٧٧ ٦٠

٦٥٣٠٣٨.٥٢٣٢٠٢١٦٣٦.٥١٦كاميليا دمحم مغربى مدنى ابراهيم٢٠٧٨ ٤٥.٥

٧٥٣٦.٥٥٣.٥٣٦٢٥٨١٦.٥٣٩١٦لما عايد عياد عيد مسلم٢٠٧٩ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٤٠١٧مارينا ميالد يعقوب انور٢٠٨٠ ٥٩

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٧٠١٥.٥٣٦.٥١٧ماريهان دمحم فتحي عبدالعال٢٠٨١ ٥٨

٧٤٣١.٥٤٩٣٢٢٣٢.٥١٥٣٧.٥١٦.٥مرام عبدالحافظ عبدالرسول عبدالحافظ٢٠٨٢ ٤٦

٧٤٣٤.٥٥٤٣٥٢٥١١٥٣٦١٥مريم ابراهيم عبدالحكم عبد المولى٢٠٨٣ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦١٨.٥٣٨١٦.٥مريم احمد ابراهيم مسلم٢٠٨٤ ٦٠

٤٩.٥٢٤٣٧٢٠.٥١٧٧.٥١٥٣٠١٥مريم احمد صابر أبو الوفا٢٠٨٥ ٤٦.٥
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٦٩٣١٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥مريم احمد عباس احمد عثمان٢٠٨٦ ٥٠

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٩١٦.٥مريم احمد فهمي ابراهيم سليمان٢٠٨٧ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٤.٥١٥٣٠١٥مريم السيد رفعت دمحم معروف٢٠٨٨ ٥٤

٦٠٢٤٣٦٢٣١٨٢.٥١٥٣٥١٥مريم السيد محمود فرغلى٢٠٨٩ ٣٩.٥

٧٤٣٦.٥٤٨.٥٣٧٢٥٤.٥١٥٣٨١٦.٥مريم تامر مصطفي ابراهيم٢٠٩٠ ٥٨.٥

٧٠٣٦٤٦٣٠.٥٢٣٠١٥.٥٣٧.٥١٧.٥مريم رفاعى ضمرانى حسين٢٠٩١ ٤٧.٥

٧٧٣٦٥٥.٥٣٦.٥٢٦١١٦.٥٣٩١٥.٥مريم سمير حامد عبدالفتاح٢٠٩٢ ٥٦

٧١٣٢.٥٥١٣٠.٥٢٣٤١٥٤٠١٥.٥مريم سيد صالح على اسماعيل٢٠٩٣ ٤٩

٧١٣٤٥٠.٥٣٦.٥٢٤٨١٥٤٠١٦مريم سيف ميالد سيف جرجس٢٠٩٤ ٥٦

٧٦٣٥٥٠.٥٣٩٢٥٠١٦٤٠١٧.٥مريم شكري عبدالقادر عاشور٢٠٩٥ ٤٩.٥

٧٣٣٠.٥٥٢.٥٣٦٢٤١١٦.٥٣٨١٦مريم عادل عبدالقادر محمود خليل٢٠٩٦ ٤٩

٧٣٣١.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٢١٧٣٧.٥١٦مريم عبدالحى محمود عرابى دمحم٢٠٩٧ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٦٥٣٣٧.٥٢٥٩.٥١٧٣٩١٦مريم عبدالرحمن فهيم عبدهللا٢٠٩٨ ٥٦.٥

٧٧٣٥.٥٥٧.٥٣٤.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٨.٥١٨مريم عبدالعزيز حسين عبد العزيز٢٠٩٩ ٥٧

٧٨٣٨٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٧١٧مريم عبدالناصر راضى عباس٢١٠٠ ٦٠

٧٦٣٦.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٦.٥٤٠١٦مريم فوزى زاهر بباوى٢١٠١ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٣١٨٤٠١٦.٥مريم ماهر لمعى بخيت٢١٠٢ ٥٩

٧٢٣٣.٥٥٣.٥٣٤٢٤٨١٦٣٦.٥١٦.٥مريم دمحم ابراهيم موسى ابراهيم٢١٠٣ ٥٥

٦٦٣٣.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٥.٥١٧مريم دمحم احمد دمحم جاد٢١٠٤ ٥٤

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٢٤.٥٢٢٧.٥١٥٣٥.٥١٥.٥مريم دمحم السيد ابراهيم٢١٠٥ ٥٦

٧٦.٥٣٥٥٠٣١.٥٢٤٨١٥٣٣١٦مريم دمحم عبدالرازق رزق٢١٠٦ ٥٥

٧١.٥٣٦٤٨.٥٣٢.٥٢٤٣.٥١٥٣٨١٦.٥مريم دمحم عبدهللا السيد٢١٠٧ ٥٥

٧٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٥١٥٣٦١٦.٥مريم مصطفى مهنى دمحم سليمان٢١٠٨ ٥٩

٦٩.٥٣٦.٥٤٥٣٥٢٤٠١٥٣٨١٧مريم ياسر محمود قاسم احمد٢١٠٩ ٥٤

٧٢.٥٣٣٥٤٣١.٥٢٤٢١٥٣٩١٦.٥ملك اسالم دمحم حسن احمد٢١١٠ ٥١

٧٤٣٤.٥٥٢.٥٣٠٢٤٥١٥٣٦١٥.٥ملك اشرف يوسف الدسوقى٢١١١ ٥٤

٧١.٥٣٣٤٥٣١.٥٢٣٩١٥.٥٣٣١٦ملك زكى احمد زكى عبدالرحمن٢١١٢ ٥٨

٧٢.٥٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٤١٥٣٨١٦.٥ملك صالح حزين عبدالرازق عبدالقادر٢١١٣ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٥٣٨١٦ملك عالء صالح مدبولى سليمان٢١١٤ ٥٩

٧٤٣٨.٥٥٣.٥٣٦٢٦١١٦٣٦١٦ملك دمحم خليل ابراهيم خليل٢١١٥ ٥٩

٧٢٣٣.٥٤٩.٥٣٥٢٤٩١٦.٥٣٩١٧ملك مدحت احمد دمحم٢١١٦ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٨.٥٣٧١٧ملك وليد محمود دمحم٢١١٧ ٥٩
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٧٠٣٤٤٥٣١.٥٢٣٨.٥١٥٣٨١٧.٥منار مجدى عبدالعظيم حسين٢١١٨ ٥٨

٧٠٣٥.٥٤٨٣٢٢٤٣.٥١٦.٥٣٧١٦منار دمحم احمد دمحم جاد٢١١٩ ٥٨

٧٤.٥٣٤٤٨٣٥.٥٢٣٨١٥٣٥.٥١٦.٥منار دمحم السيد حسن السيد٢١٢٠ ٤٦

٧٦.٥٣٣.٥٥١٣٩٢٥٦١٥٣٢.٥١٦.٥منار محمود السيد محمود عبدالسميع٢١٢١ ٥٦

٧٥٣٠٤٦.٥٣٨٢٣٧١٥٣٤١٦منال حمدى حسن احمد٢١٢٢ ٤٧.٥

٧٤.٥٣٥.٥٤٧٣٠٢٤٤١٧.٥٣٨١٦.٥منال منصور فؤاد عبدالعال٢١٢٣ ٥٧

٧٤٣٥٤٥٣٥٢٤٥١٥٣٦١٦.٥منةهللا السيد عبدالحميد ابراهيم بدر حميد٢١٢٤ ٥٦

٧١.٥٢٦٤٥٣٣٢٢٨.٥١٥٣٦.٥١٥منةهللا حسن مسعد دمحم البحراوي٢١٢٥ ٥٣

٧٧٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٦٠١٦٣٧.٥١٨منةهللا سعد صالح سعد العجوانى٢١٢٦ ٤٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٦٩١٦٣٤.٥١٨منةهللا عالء الدين سليمان حسن٢١٢٧ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٣٥٤.٥٣٩٢٤٩١٦٣٩١٧.٥منةهللا دمحم حسين ابراهيم٢١٢٨ ٤٨

٦٦٣٠٥٣.٥٣٦٢٣٣١٦.٥٣٧.٥١٦.٥منةهللا دمحم عبدالوهاب رمضان٢١٢٩ ٤٧.٥

٦٥.٥٣٠٥٢.٥٣٢٢٣٢١٥٣٥١٨.٥منةهللا دمحم على احمد حسن٢١٣٠ ٥٢

٦٧٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٥٠.٥١٥٣٩١٨منةهللا نبيل فهمي حسن سلويم٢١٣١ ٥٦.٥

٦٨٣٠.٥٤٧.٥٣٤٢٣٢.٥١٥٣٥.٥١٧.٥منةهللا هاني ابراهيم فهمي دمحم٢١٣٢ ٥٢.٥

٦٣٣٠٤٧٢٣.٥٢٠٨.٥١٥٣٦١٧.٥منه احمد محمود سليمان محمود٢١٣٣ ٤٥

٧٣٣١.٥٥٣.٥٣٩٢٥٥.٥١٦.٥٣٨.٥١٧منه زين العابدين احمد عبدالمنعم٢١٣٤ ٥٨.٥

٦٣٣٧٥٢.٥٣٧٢٣٩١٥.٥٣٧.٥١٦.٥منه عادل عبدالجليل السيد٢١٣٥ ٤٩.٥

٥٥.٥٣٠٤٥٢٢١٩١١٥٣٣١٧منى سليمان ايراهيم سلمى٢١٣٦ ٣٨.٥

٦٨٣٢٤٥.٥٣٥٢٢٩.٥١٥٣٤.٥١٧.٥منى طارق عبدالمنعم حسن٢١٣٧ ٤٩

٦٧.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٩١٨منى دمحم سيد عطيه٢١٣٨ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٤١٨.٥٣٩١٩مها سليم حماد احمد عثمان٢١٣٩ ٥٩

٦٧.٥٣٣.٥٥٣٣٣.٥٢٤٠١٦٣٧.٥١٧.٥مى غريب مبارك بسطاوى٢١٤٠ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٢٢١٤.٥١٥.٥٣٢١٧ميادة هشام على محمود على٢١٤١ ٤٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٦٣٨١٧مياده دمحم فهمى حنفى حسين٢١٤٢ ٦٠

٧٤٣٣.٥٥٠.٥٣٧٢٤٣١٦٣٥١٧.٥ميار عربى دمحم عبده٢١٤٣ ٤٨

٦٧.٥٣٠٥٣.٥٣٤٢٣٨١٦٣٥.٥١٧.٥ميار دمحم احمد ياسين درويش٢١٤٤ ٥٣

٧٥.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٧١٨.٥نادين دمحم عبادى احمد على٢١٤٥ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٩٢٦٢.٥١٥.٥٣٧١٨نجاة خليفه عبدالعزيز السيد٢١٤٦ ٥٩

٦٠٣٠٣٨.٥٣٠١٩٢.٥١٥.٥٣٤١٥.٥ندا دمحم عبدالحليم دمحم٢١٤٧ ٣٤

٥٥.٥٣٠٤٥.٥٢٢.٥١٩٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٨ندى السيد دمحم مدبولى٢١٤٨ ٤٥

٧٦٣٧٥٩٣٩.٥٢٦٧١٦٣٧١٦.٥ندى ثروت عثمان عبدالباقي٢١٤٩ ٥٥.٥
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٧١٣٥٥٣٣٣٢٤٢١٥٣٥.٥١٧.٥ندى حسن احمد حسن٢١٥٠ ٥٠

٦٦.٥٣٤.٥٤٨.٥٣١.٥٢٣٧١٦.٥٣٤.٥١٧ندى عبدالتواب جابر دمحم٢١٥١ ٥٦

٧٨٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٥.٥٣٧.٥١٨ندى مجدى فؤاد دمحم٢١٥٢ ٥٦

٧٧٣٦٥٧٣٩٢٦٧١٧٣٦١٧ندى محسن عبادى احمد٢١٥٣ ٥٨

٥٢.٥٢٥٤٥٢٢.٥١٩٦١٥٣١١٦ندى دمحم احمد عبدهللا٢١٥٤ ٥١

٦١.٥٣٠٥١٣٥.٥٢٣٦١٦٣٤١٧ندى دمحم عطا هللا شوقى٢١٥٥ ٥٨

٧٣٣٦.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٦.٥٣٧١٦.٥ندى دمحم فاروق عبدالعظيم  احمد٢١٥٦ ٥٩

٦٥.٥٣١٤٩.٥٢٥.٥٢٢٢.٥١٥٣٦١٦ندى محمود عبدالدايم امين٢١٥٧ ٥١

٧٨٣٧٥٩٣٩٢٧٢١٧٣٨١٧.٥ندى وائل دمحم عبدالعاطي٢١٥٨ ٥٩

٧٧٣٤.٥٥٠.٥٣٠٢٤٨١٥.٥٣٦.٥١٧.٥نرمين احمد دمحم احمد احمد الغنام٢١٥٩ ٥٦

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٣١٦نسمة احمد سيد عطيه٢١٦٠ ٥١

٦٩.٥٣٥٥٠.٥٣٠.٥٢٣٧.٥١٥٣٧١٧نسمه ياسر عبدالقادر عبد الدايم٢١٦١ ٥٢

٧٢.٥٣٥.٥٥٢٣١٢٤٧١٥.٥٣٤.٥١٦.٥نوال جمال عبدالحميد دمحم على٢١٦٢ ٥٦

٧٦٣٨٤٩٣١٢٥٢١٦٣٦١٦نور فتحي شوقي عبدالمجيد٢١٦٣ ٥٨

٧٦.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٦٠١٥.٥٣٧١٧.٥نور فهمى دمحم فهمى ابراهيم٢١٦٤ ٥٨

٧٦٣٧٥٣.٥٣٨٢٦٠.٥١٥.٥٣٧١٦.٥نور نضال كمال عبدالحميد السيد٢١٦٥ ٥٦

٦٧.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣٥١٥٣٠.٥١٦نورا احمد سيد عطيه٢١٦٦ ٥٥

٧٥٣١.٥٥٣٣٣٢٤٤.٥١٦.٥٣٥١٦نوران على كامل حسن٢١٦٧ ٥٢

٦٨.٥٣٠.٥٤٧٣٠.٥٢٢٨.٥١٥٣٥.٥١٦نوران عمرو عبدالقادر عبدالقادر المهدي٢١٦٨ ٥٢

٧٨٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٩١٦٣٧.٥١٧.٥نورهان حسنى مبارك بسطاوى٢١٦٩ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٣.٥٣٦٢٦٤١٦٣٨١٦نورهان سامي عبدالحميد ابراهيم٢١٧٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٨١٦نورهان عبدالرحمن علي علي٢١٧١ ٥٩

٦٠٣٢٤٧٣٠٢٢١١٥.٥٣٦١٥.٥نورهان دمحم النجار دمحم٢١٧٢ ٥٢

٧٣٣٨.٥٥٥٣٧٢٥٩.٥١٧.٥٣٧١٧نيرة نصر الدين زايد عقيل٢١٧٣ ٥٦

٧٦.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٤.٥١٨٣٦.٥١٦نيرمين اسامة احمد دمحم احمد٢١٧٤ ٥٧

٥٠٣٠.٥٤٥٢١.٥١٩٩١٥.٥٣١١٧هاجر سعيد عبدالراضي حبيب٢١٧٥ ٥٢

٦١.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٨١٥.٥هاجر عبدهللا احمد عبدهللا٢١٧٦ ٤٦

٦٧.٥٣٦.٥٤٦٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨١٦.٥هاجر عمر دمحم حسن٢١٧٧ ٤٥.٥

٦٠٣١.٥٤٦.٥٣٠٢١٤١٥٣٩١٧هاجر دمحم احمد دمحم٢١٧٨ ٤٦

٧٢.٥٣٦.٥٥١.٥٣١٢٤٣١٥٣٨١٦هاله احمد عبدالرحمن ناصر الوزير٢١٧٩ ٥١.٥

٧٨٣٩.٥٥٣٣٥٢٦٠١٥.٥٣٩١٥.٥هبه السيد دمحم على٢١٨٠ ٥٤.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٦.٥٤٠١٩هبه جمال عبدالرؤف عبد الفتاح هيبه٢١٨١ ٦٠
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٧٠٣٢٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٦٣٨١٥.٥هدى عبدالغنى سعيد دمحم٢١٨٢ ٤٩

٧٦٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٢١٥٣٨١٧هدى ياسر دمحم احمد٢١٨٣ ٥٦

٦٥.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٥١٥.٥هدير سيد حسين امين٢١٨٤ ٤٥

٦٠٣١٤٥٢٢٢٠٣.٥١٦.٥٣٤.٥١٦همس السيد شعبان السيد٢١٨٥ ٤٥.٥

٧٠٣٣.٥٤٨.٥٣٢٢٣٣.٥١٧.٥٣٩١٦.٥هنا مسعد حسن سليم خليل٢١٨٦ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٥٥٦.٥٣٨٢٦٥١٦٣٨.٥١٦هند مهدى على صالح٢١٨٧ ٦٠

٦٥٣٣٤٥.٥٢٣.٥٢١٤.٥١٥.٥٣٨١٥والء حسن السيد دمحم٢١٨٨ ٤٧.٥

٦٩.٥٣٧٥٠٣١٢٣٦.٥١٥٣٩١٧ياسمين ابراهيم عبدالجليل السيد٢١٨٩ ٤٩

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٧ياسمين اشرف فتحي عبدالنظير٢١٩٠ ٥٨

٧٦٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٦٧١٥٣٨١٧ياسمين سيد حسن يونس٢١٩١ ٥٥

٧٥٣٨٥٥.٥٣٦٢٥٧.٥١٥٣٨١٦.٥ياسمين عصام فاروق عجور دمحم٢١٩٢ ٥٣

٧٧.٥٣٢٥٢.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٥٣٣.٥١٦.٥ياسمين على محمود بدوى٢١٩٣ ٥٠

٦٣.٥٣٦.٥٤٩٣١٢٢٧.٥١٦٣٨١٧ياسمين دمحم ابراهيم عبدالحميد٢١٩٤ ٤٧.٥

٦٤٣٢٤٥٢٣٢٠٩١٥.٥٣٦١٥ياسمين دمحم محمود اسماعيل٢١٩٥ ٤٥

٧٦.٥٣٦٥٤٣٦٢٥٦١٥.٥٣٧١٦.٥ياسمين ياسر جوده ابراهيم السيد٢١٩٦ ٥٣.٥

٦٨٣٧.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٧٣٢١٧يسرا ايمن عبدالرازق عبد الصادق٢١٩٧ ٥٤

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٥٣٩١٦يمنى احمد عويس عمران٢١٩٨ ٦٠

٧٤٣٨٥٥٣٦.٥٢٥٢١٥٣٩١٦.٥يمنى اشرف محمود دمحم سيد٢١٩٩ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٠.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥يوستينا شوقي ابراهيم لبيب موسى٢٢٠٠ ٥٧

٦٤.٥٣٠٥٥٣١.٥٢٣٣١٥.٥٣٨.٥١٥.٥يوستينا هانى ميشيل عزيز٢٢٠١ ٥٢
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االسماعيلية شمال الشهداء ع بناتاالدارة المدرسة
٧٣٣٢.٥٤٦٣٠.٥٢٣٨١٥٣٣.٥١٦اروي فرج حسن ابو زيد٢٢٠٢ ٥٦

٦٨٣٠٤٧٣٠٢٣١١٥.٥٣٠١٦اسراء احمد السيد دمحم٢٢٠٣ ٥٦

٧٨٣٣.٥٤٧٣٠٢٣٧.٥١٧.٥٣٦١٧.٥اسراء جمال شعبان حسن٢٢٠٤ ٤٩

٧٩٣٧.٥٥٦٣٧٢٦٥.٥١٧.٥٣٧١٦اسراء صالح محمود حسن٢٢٠٥ ٥٦

٧٧٣٩٥٨.٥٣٨٢٧٠.٥١٨٣٦١٧اسراء عبدهللا احمد عبدهللا محمود٢٢٠٦ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٦٢٦٦١٨٣٤.٥١٧.٥اسراء دمحم سعد الدين عبدالعال٢٢٠٧ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٥٣٢.٥٢٥٧.٥١٧٣٥١٧اسماء خالد دمحم ابراهيم٢٢٠٨ ٥٥

٧٥.٥٣٨٥٥٣٤.٥٢٦٠١٦٣٦.٥١٦.٥االء ابراهيم كمال عبدالسميع دمحم٢٢٠٩ ٥٧

٦٤٣٤.٥٥١٣٠٢٢٩.٥١٥٣٢.٥١٧االء احمد جابر دمحم٢٢١٠ ٥٠

٧٠٣٦٥٥٣١٢٤٧١٧.٥٣٣١٥االء اسامة السيد علي٢٢١١ ٥٥

٧٦٣٦٥٣.٥٣١.٥٢٥٣١٧.٥٣٦١٦.٥االء اشرف سعدى صديق دمحم٢٢١٢ ٥٦

٧٨٣٦.٥٥٦٣٤.٥٢٦٢١٧.٥٣٤.٥١٦.٥االء عباس ابراهيم عباس٢٢١٣ ٥٧

٧٧٣٨٥٤٣٧٢٦٢١٧.٥٣٥.٥١٧االء دمحم سالمه دمحم حسب٢٢١٤ ٥٦

٧٦.٥٣٨٥٨.٥٣٧.٥٢٦٧.٥١٧٣٦.٥١٨.٥االء دمحم سيد مصطفى دمحم حليو٢٢١٥ ٥٧

٦٩.٥٣٦٥٢.٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٣١٨امل حجاج علي دمحم٢٢١٦ ٥٠

٧٣٣٦٥١٣١.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٣١٧.٥امنية حمدى محمود سليم٢٢١٧ ٥٨

٧٣.٥٣٦٥١٣٦.٥٢٥٤١٧٣٦.٥١٦اميره ابراهيم عبدالموجود غريب٢٢١٨ ٥٧

٧٧٣٧٥٦٣٢٢٥٨١٨٣٢.٥١٦.٥انجى سمير جمعه رجب عبدالحافظ٢٢١٩ ٥٦

٧٤.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٩١٧٣٨١٦.٥ايمان فوزى دمحم ابراهيم٢٢٢٠ ٥٦

٦٦.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥ايمان دمحم عبدالصبور مصطفى٢٢٢١ ٥٣

٦٧.٥٣٥٥٧٣٧٢٥٤.٥١٧.٥٣٥١٧ايه دمحم كامل طايع٢٢٢٢ ٥٨

٧٣٣٦٥٦٣٦٢٥٧١٧.٥٣٣.٥١٧بسملة علي ابراهيم حسن٢٢٢٣ ٥٦

٧٢.٥٣٤.٥٥٦٣٥.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٤١٦بسملة دمحم جمال سالم٢٢٢٤ ٥٨

٧٨٣٤.٥٥٥.٥٣٣.٥٢٥٩.٥١٨٣٦.٥١٦.٥بسملة منتصر رشاد دمحم٢٢٢٥ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٧٣١٨٣٩١٦تسنيم دمحم عبدالسميع عبد السميع٢٢٢٦ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٣.٥١٨٣٩١٦تسنيم محمود احمد بحيرى العزب٢٢٢٧ ٦٠

٧٨.٥٣٧.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٤٠١٦تمني احمد كامل احمد٢٢٢٨ ٥٩

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٧١٦٣٨١٦ثناء ايهاب حسين علي ابراهيم٢٢٢٩ ٥٠

٧١٣٧.٥٥٧٣٥.٥٢٦٠١٦٣٧١٥جنه حنيدق دمحم دمحم الغريب مصطفى٢٢٣٠ ٥٩

٧٥٣٧.٥٥٨.٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٩١٥جنه خالد دمحم الصهر جتاوي٢٢٣١ ٥٨.٥

٧٥٣٦٥٧٣٨٢٦٤١٩٣٦.٥١٧جوليا عاطف صبحى نظير نعيم عوض٢٢٣٢ ٥٨
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٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠حبيبه عبدالمنعم عبد الحميد مهدى باشه٢٢٣٣ ٠

٦٦.٥٣٠٥٥٣٧٢٤٦.٥١٧.٥٤٠١٦حبيبه وليد السيد عبدالكريم٢٢٣٤ ٥٨

٧٣٣٥.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٧.٥٤٠١٦حسناء عاطف سليمان على٢٢٣٥ ٥٩

٦٨٣٠٥٤٣٣٢٤٠١٨٣٩١٦حسناء دمحم فاروق حسن٢٢٣٦ ٥٥

٦٩٣٠٥٦٣٢.٥٢٤٢١٧.٥٤٠١٦حنان فتحى محمود سعد محمود٢٢٣٧ ٥٤.٥

٧٠.٥٣١٥٣.٥٣٤.٥٢٤٣١٨٣٨١٦خلود عبدالناصر سعد مبارك حسن٢٢٣٨ ٥٣.٥

٧٨٣٥٥٧٣٩٢٦٦.٥١٨٣٨١٦داليا السيد وهبه السيد٢٢٣٩ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٦٥٧٣٩٢٦٠.٥١٦.٥٣٨١٦دعاء احمد دمحم حسن٢٢٤٠ ٥٩

٧٦.٥٣٦.٥٦٠٤٠٢٧٣١٨٣٩١٨دعاء ميمي مبارك حسن٢٢٤١ ٦٠

٧٥.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٢.٥١٥٤٠١٦دنيا دمحم محمود بشير شحات٢٢٤٢ ٥٢.٥

٦٨.٥٣١.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٤٠.٥١٥.٥٣٩١٥دينا جمال خير حسين محمود٢٢٤٣ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٨٣٨٢٥٦١٦٤٠١٦دينا مصطفى السيد عبده٢٢٤٤ ٥٤

٧٥٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٥٩١٦٣٨١٦رؤيه دمحم عبده عمر دمحم٢٢٤٥ ٥٦

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٣.٥١٨.٥٤٠١٨.٥رحاب سعيد علي عبدالحميد٢٢٤٦ ٥٤.٥

٥٤.٥٢٤٤٥٣٠١٩٨.٥١٧.٥٣٨١٦رحمة محمود صديق دمحم عثمان٢٢٤٧ ٤٥

٥٤٢٠.٥٤٥٣٣١٩٩.٥١٥.٥٣٩١٦رحمه عطيه دمحم محمود احمد٢٢٤٨ ٤٧

٦٧.٥٣٢٥٠٣٥٢٣٥١٧.٥٣٨١٦رحمه محمود عبدالرحمن محمود حماد٢٢٤٩ ٥٠.٥

٦٦٣٠٥٢.٥٣٥.٥٢٣٤١٥.٥٣٨١٧رضا دمحم السيد العربى صديق٢٢٥٠ ٥٠

٦٠٣٠٣٧.٥٣٥٢١٠١٥٣٢١٥رضوى سعد دمحم احمد٢٢٥١ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٥٥٣.٥٣٨٢٥٠١٦٣٧١٦رضوى دمحم مصطفى  حسين٢٢٥٢ ٥٣

٦٠٣٣٤٥٣٦.٥٢١٢.٥١٥٣٩١٦رنا خالد السيد دمحم٢٢٥٣ ٣٨

٧١.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨٢٤٨.٥١٥.٥٣٩١٧روان احمد دمحم عبدالراضى دمحم٢٢٥٤ ٥٢

٧١.٥٣٣٥٥.٥٣٩.٥٢٤٩١٦٣٩١٧روان اشرف ابراهيم عبدالموجود٢٢٥٥ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٠٣٩.٥٢٥٠.٥١٦٣٩١٦.٥روان عبدالناصر دمحم احمد٢٢٥٦ ٤٨

٧١.٥٣٦٥٢.٥٣٩.٥٢٥٤١٥.٥٣٩١٦روضه خالد عبدالنظير محمود احمد٢٢٥٧ ٥٤.٥

٧٠٣٦٥٢٣٧.٥٢٥٠.٥١٥٣٩١٦رويدا عطيه عزت عطيه٢٢٥٨ ٥٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٣٧.٥٢٦٤.٥١٥٣٩١٦.٥ريم فرج هللا عبدالهادى على يوسف٢٢٥٩ ٥٦

٧٥.٥٣٦٥٨٣٨٢٦٤١٥.٥٣٩١٦ريم نصر محروس موسى الشحات٢٢٦٠ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٧١٦٣٩١٦ريهام عادل علي محمود خليل٢٢٦١ ٥٥

٧٩٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٩١٨.٥زينب احمد عبدالفتاح ابراهيم٢٢٦٢ ٥٧.٥

٧٨٣٣٥٣.٥٣٣.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٨١٧زينب فريد عبدالحميد امين دمحم نوح٢٢٦٣ ٥٣.٥

٧٣٢٥.٥٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٧٣٦.٥١٦.٥ساره عالء الدين احمد مصطفى بندق٢٢٦٤ ٤٦.٥
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٧٨.٥٣٧.٥٥٧٣٧.٥٢٦٦١٦٣٨١٦.٥ساره دمحم محمود عبدالحافظ٢٢٦٥ ٥٥.٥

٧٩٣٦.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٨١٧٣٩١٦.٥سلمى اشرف عبدالهادى نور الدين٢٢٦٦ ٥٥.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٨.٥١٧سلمى عماد عبدالظاهر طه٢٢٦٧ ٤٨

٧٨.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠١٩٣٧١٦.٥سلمى وائل دمحم اسماعيل٢٢٦٨ ٦٠

٧٣٣٥٥٥٣٥٢٥٢.٥١٧٣٨.٥١٧.٥سلوى دمحم ابو الوفا دمحم عبدالباقى٢٢٦٩ ٥٤.٥

٧٥٣٦٤٩.٥٣٠٢٤٢.٥١٥٤٠١٧سما ابراهيم دمحم عبده مرجان٢٢٧٠ ٥٢

٧٨.٥٣٥.٥٥٤٣٧٢٦٢.٥١٧٣٩١٧سما اسالم دمحم السيد٢٢٧١ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٦٢٦٠.٥١٧.٥٤٠١٧سما السيد على دمحم السيد٢٢٧٢ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٠٢٣٧.٥١٧٣٩١٨سما ايمن ابراهيم امين٢٢٧٣ ٥٠

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٧.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٨سماح انس دمحم عباس٢٢٧٤ ٥٨

٧٤٣٠٤٨٣٠٢٣٧١٧٣٨١٦.٥سهر عبدالكريم دمحم عبد الكريم خير٢٢٧٥ ٥٥

٧٣.٥٣٨٥٣٣٢٢٥٣.٥١٧٣٥.٥١٧شروق جمال فاروق دمحم٢٢٧٦ ٥٧

٧١.٥٣٠٤٩٣١٢٣٦.٥١٧٣٥١٦شمس على سيد احمد السيد الشافعى٢٢٧٧ ٥٥

٧٦٣٦٥٤.٥٣٠٢٥٢.٥١٧٣٧١٧.٥شهد خالد عبدالغنى على حسن٢٢٧٨ ٥٦

٧٠.٥٣٣٤٦.٥٣٠٢٣٧١٧٣٧١٥.٥شهد شوقي احمد سيد الحكيم٢٢٧٩ ٥٧

٧٩٣٥.٥٥١٣٣٢٥٤.٥١٧٣٨١٦شهد عصام عبدالحميد عبد الكريم٢٢٨٠ ٥٦

٧٣٣٠٤٧.٥٢٤.٥٢٢٩١٧٣٦١٦.٥شهد هانى دمحم نور الدين٢٢٨١ ٥٤

٧٧.٥٣٣٥٦٣٣.٥٢٥٩١٧.٥٣٧١٦.٥شيماء على عبداللطيف السيد٢٢٨٢ ٥٩

٦٩٣٢٥٣٢٣٢٣٠.٥١٧٣٨١٦صباح حمدى احمد دمحم هريدى٢٢٨٣ ٥٣.٥

٧٥٣٥.٥٥٨٣٣.٥٢٥٩١٦.٥٣٨١٦.٥صفاء محمود دمحم رجب٢٢٨٤ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٢٤.٥٢٠٤.٥١٥.٥٣٩١٦ضحى ناصر مصطفى دمحم عبدالكريم٢٢٨٥ ٤٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٦٣١.٥٢٥٦.٥١٦٣٦١٦.٥فاتن محمود عثمان بشير شحات٢٢٨٦ ٥٧

٧٥٣٤٥٥.٥٣٣٢٥٤.٥١٦.٥٣٤١٧فاطمه اسامة محمود دمحم٢٢٨٧ ٥٧

٧٠.٥٣٢.٥٥٥.٥٣٢٢٤٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥فاطمه السيد عبدالوهاب السيد احمد٢٢٨٨ ٥٧

٦٢٣٠.٥٥٣.٥٣٥٢٣٣١٦.٥٣٢.٥١٦فاطمه سمير دمحم قاسم علي٢٢٨٩ ٥٢

٦٣.٥٣١.٥٥٢.٥٢٣.٥٢٢٨.٥١٦٣٨١٦فاطمه صالح احمد دمحم٢٢٩٠ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٥٣٢٢٥٣.٥١٦.٥٣٩١٦فاطمه عصام ذكي حسين٢٢٩١ ٥٥.٥

٦٧٣٣.٥٥٥.٥٣٠٢٤٢١٦.٥٣٣.٥١٧فاطمه فتحي عبدالنظير محمود٢٢٩٢ ٥٦

٧٨٣٢٥٤٣٠٢٤٩١٦.٥٣٤.٥١٦.٥كريمه احمد دمحم دمحم زهره٢٢٩٣ ٥٥

٧٩.٥٣٨٥٦٣٧٢٦٩١٨.٥٣٨١٦مروة جمال فتحى دمحم٢٢٩٤ ٥٨.٥

٧٤٣٤٥١.٥٣٢.٥٢٤٩.٥١٨٣٨١٦.٥مروه رزق دمحم محمود على٢٢٩٥ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٨٣٩.٥٢٦٨.٥١٨.٥٣٥١٦.٥مريم احمد أمين أحمد أبو السعود٢٢٩٦ ٥٩
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٧٧٣٦.٥٥٤.٥٣١٢٥٤.٥١٨.٥٣٦١٦مريم حامد علي احمد٢٢٩٧ ٥٥.٥

٦٧٣٠٤٩.٥٣٣.٥٢٣٣١٨.٥٣١١٦مريم خالد سيد ذكي٢٢٩٨ ٥٣

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٦٨.٥١٨.٥٣٦.٥١٨مريم سعيد عبدهللا دمحم٢٢٩٩ ٥٧

٧٢.٥٣١.٥٥٤٣٢.٥٢٤٦.٥١٧٣٥.٥١٦مريم سيد ابوضيف احمد عطا هللا٢٣٠٠ ٥٦

٦١٣٠٥١.٥٣٠٢٢٠١٦٣٣١٧مريم سيد على كمال الدين٢٣٠١ ٤٧.٥

٦١٣٢٤٥٣٥٢٢٢.٥١٧٣٧١٧مريم عادل عبدالرحيم على محمود٢٣٠٢ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٣٤٥٣٦٢٢٩.٥١٧.٥٣٣.٥١٩مريم علي ابو المعاطي محمود٢٣٠٣ ٤٩

٦٧.٥٣٥٤٩.٥٣٨٢٣٥١٥.٥٣٥١٨مريم دمحم سيد دمحم٢٣٠٤ ٤٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٧٢٢٨.٥١٥٣٣.٥١٧.٥مريم دمحم عطيه محمود دمحم٢٣٠٥ ٥٠

٧٦.٥٣٩٥٢.٥٣٩٢٦٦١٧٣٦.٥١٨مريم دمحم دمحم السعيد شحات٢٣٠٦ ٥٩

٦٥٣٢٤٦٣٥٢٣١١٥٣٧١٨.٥مريم مصطفى حسن دمحم٢٣٠٧ ٥٣

٦٤.٥٣٠٥١٣٨٢٣٨.٥١٦.٥٣٥١٧مريم وائل مغاورى دمحم٢٣٠٨ ٥٥

٦٠.٥٣٠٤٦٣٤٢٢١.٥١٦٣٦١٧.٥ملك السيد على الراوى حسن٢٣٠٩ ٥١

٧٦٣٧.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥١٧٣٧.٥١٨ملك ناصر عبادى احمد دمحم عثمان٢٣١٠ ٥٤.٥

٧٥٣٧٥٣.٥٣٩٢٥٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥منةهللا احمد عوض احمد٢٣١١ ٥٠.٥

٧٤٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٥١٩٣٦١٨.٥منةهللا ايمن مهران امام محمود٢٣١٢ ٥٧.٥

٦٦.٥٣٤٤٩٣٨٢٣٩١٧.٥٣٥.٥١٨.٥منةهللا حسن يوسف عبدالحافظ٢٣١٣ ٥١.٥

٦٩٣٣٤٨.٥٣٩٢٤٢.٥١٦.٥٣٢١٨.٥منةهللا خالد عبدالاله دمحمين٢٣١٤ ٥٣

٧٢.٥٣٠٤٩.٥٤٠٢٥٢١٥٣٣١٧منةهللا صالح السيد عبدالرازق٢٣١٥ ٦٠

٧٣.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦٥.٥١٨.٥٣٧١٨.٥منةهللا طارق صبري جابر٢٣١٦ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧١.٥٢٠٣٧.٥١٨منةهللا طاهر كامل طاهر٢٣١٧ ٥٩.٥

٧٦٣٠٥٨.٥٣٩٢٦١.٥٢٠٣٦.٥١٧منةهللا عاطف نور الدين ابراهيم٢٣١٨ ٥٨

٧٠.٥٣٦٥٢.٥٣٩٢٥٥١٩٣٥.٥١٨منةهللا دمحم علي دمحم السيد٢٣١٩ ٥٧

٧٠.٥٣٦٥٢.٥٣٨٢٥٣١٩٣٦١٨منه احمد سيد اسماعيل على٢٣٢٠ ٥٦

٦٦٣٣٤٥٣٩٢٣٨١٧.٥٣٥١٨منه السيد ابو المعاطى خضر٢٣٢١ ٥٥

٧١٣١.٥٤٩٣٨٢٣٦.٥١٥٣٤.٥١٨منه السيد دمحم دمحم احمد٢٣٢٢ ٤٧

٧٩.٥٣٢.٥٥٤.٥٤٠٢٦٣.٥١٧.٥٣٨١٨.٥منه سيد دمحم احمد احمد٢٣٢٣ ٥٧

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٦.٥١٧٣٨١٩منه دمحم السيد العجمي٢٣٢٤ ٦٠

٧٦٣٦٥١.٥٤٠٢٥٧١٦٣٧١٩منه محمود عبدالعزيز دمحم عيد٢٣٢٥ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٥.٥٤٨.٥٤٠٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٧.٥منه منصف السيد دمحم حسين٢٣٢٦ ٥٣

٧٨.٥٣٩٤٩.٥٤٠٢٦٢١٥.٥٣٩١٧منى نصر فوزي محمود٢٣٢٧ ٥٥

٧٨.٥٣٤.٥٤٥٤٠٢٤٩١٧٣٩١٧مى اشرف دمحم السيد٢٣٢٨ ٥١
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٧٧.٥٣٤.٥٥٣٣٩٢٥٥١٥٣٩١٧ميار احمد السيد محمود٢٣٢٩ ٥١

٧٦٣٧.٥٥١٣٩٢٥٨.٥١٥٣٩١٧نادية ابراهيم عبدالعظيم عبد الحميد٢٣٣٠ ٥٥

٧٤٣٥.٥٤٥٣٨.٥٢٤٨١٥٣٩١٧نادين مصطفى السيد مصطفى عبدالرحيم٢٣٣١ ٥٥

٧٩٣٨.٥٥٠٣٩.٥٢٦٣١٧.٥٣٨١٨نانسى عبدالمنعم دمحم احمد رضوان٢٣٣٢ ٥٦

٧٧.٥٣٤٤٩.٥٤٠٢٥١١٦٣٩١٦.٥نجوى جابر عوض احمد٢٣٣٣ ٥٠

٧٨٣٤.٥٥٠٤٠٢٥٧.٥١٥.٥٣٩١٧ندى احمد دمحم عبدالعزيز٢٣٣٤ ٥٥

٧٦٣٥.٥٥٤٤٠٢٦٣.٥١٥.٥٣٩١٦.٥ندى السيد دمحم زايد٢٣٣٥ ٥٨

٧٨.٥٣٣٥٣٤٠٢٦٠١٥.٥٣٩١٦.٥ندى جمال دمحم الغنيمى قطب على٢٣٣٦ ٥٥.٥

٧٩.٥٣٦٥٥.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٥٣٩١٦.٥ندى عالء محمود عبدالفتاح٢٣٣٧ ٥٥

٧٢٣٠٤٥٣٨٢٣٨١٥٣٥.٥١٦ندى دمحم حمزة دمحم ابراهيم٢٣٣٨ ٥٣

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٩١٧.٥ندى مصطفى سالم احمد سالم٢٣٣٩ ٥٩

٧٦٣٥.٥٥٠٤٠٢٥٦.٥١٧.٥٣٨١٧نعمة دمحم احمد على٢٣٤٠ ٥٥

٧٨.٥٣٠.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥٨١٧٣٨١٨.٥نهلة دمحم فؤاد عبدالمجيد قاسم٢٣٤١ ٥٧

٧٦.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٥٤١٨.٥٣٩١٦نور احمد فاضل خليل٢٣٤٢ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٦.٥نور اشرف غريب السيد٢٣٤٣ ٥٨

٧٦.٥٣٨٥٠٣٨٢٦٠.٥١٩٣٩١٧نور السيد احمد احمد خليل٢٣٤٤ ٥٨

٧٥٣٨.٥٥١٣٧.٥٢٦٠١٨.٥٣٧١٦.٥نور السيد نسيم عباس الجزار٢٣٤٥ ٥٨

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٨.٥١٨٣٧١٦نورا اشرف حامد على هيبة٢٣٤٦ ٥٢.٥

٦٢.٥٢٦٤٥٣٠٢١٤١٧.٥٣٦١٦نورهان سيد ابو الوفا عثمان٢٣٤٧ ٥٠.٥

٦١٣٠٤٥٢٢٢١٠١٨.٥٣٥١٦.٥نورهان دمحم عبدالعظيم عبد الحميد٢٣٤٨ ٥٢

٧٥٣٦.٥٥٥٣٦.٥٢٦٠١٩٣٩١٦نورين السيد مجمد عبدالصادق٢٣٤٩ ٥٧

٧٨٣٦٤٨٣١.٥٢٤٨.٥١٨٣٨١٦نيره عبده محمود دمحم عايش٢٣٥٠ ٥٥

٧٥٣٦٤٨٣٥٢٤٧١٨٣٦.٥١٦هاجر عادل سالم عبدالرحمن٢٣٥١ ٥٣

٧١.٥٣٤٥٣.٥٣٣.٥٢٤٢١٩٣٦١٥.٥هبه احمد دمحم عبدالعزيز٢٣٥٢ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٧١٩.٥٣٧١٦.٥هدى دمحم عبدالخالق السيد٢٣٥٣ ٥٣

٧٧٣٢٥٢٣٣٢٤٧.٥١٨٣٥١٦هدير غريب محمود موسى٢٣٥٤ ٥٣.٥

٧٨٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩١٨٣٧.٥١٨.٥هناء صالح سيد احمد سيد أحمد على٢٣٥٥ ٥٨

٧٤.٥٣٠٤٨.٥٣١٢٣٩١٦٣٦.٥١٦وعد ابراهيم عبدالغفار دمحم٢٣٥٦ ٥٥

٧٧.٥٣٦٥٦.٥٣٥٢٦٤١٩٣٦١٦يارا عصام حمدى الشمندى٢٣٥٧ ٥٩

٧٧.٥٣١٥٤٣٤.٥٢٥٦١٩٣٦١٦ياسمين اسامة كمال سيد٢٣٥٨ ٥٩

٧٦.٥٣٠٤٧.٥٣٥٢٤٥١٨٣٥.٥١٦.٥ياسمين ايمن حسن على٢٣٥٩ ٥٦

٧١.٥٣٠.٥٤٨٣٢.٥٢٣٨.٥١٩٣٦١٦.٥ياسمين رمضان خميس عبدالقادر دمحم٢٣٦٠ ٥٦
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٧٦٣١٥٦٣٥٢٥٠١٦.٥٣٨١٥.٥ريهام دمحم سيد محمود دمحم٢٢٤٩٣ ٥٢
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االسماعيلية شمال السالم ع بناتاالدارة المدرسة
٧٥٣٧٥٤٣٩.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٣١٧ابرار ابراهيم منصور مصطفي٢٣٦١ ٥٧

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧٣٧١٦اريج السيد احمد الشبراوي٢٣٦٢ ٥٨.٥

٦٧.٥٢٥.٥٤٩.٥٣٠٢٢٤١٥.٥٣٦.٥١٦استينا نبيل بخيت منصور٢٣٦٣ ٥١.٥

٧٩٣٦.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٨.٥٣٦١٥.٥اسراء السيد دمحم عبدالغني٢٣٦٤ ٥٩

٧٦.٥٣٢٥٢.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٩٣٦.٥١٦.٥اسراء الضبع احمد عبدالاله٢٣٦٥ ٥٧

٦٥.٥٢٦٤٦.٥٣٠٢٢١١٦٢٦١٥اسراء سعد دمحم محمود حسن٢٣٦٦ ٥٣

٧٢.٥٣١٥٢٣٥٢٤٦.٥١٥٣٥.٥١٥.٥اسراء صالح سيد على عبدالعال٢٣٦٧ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٥٣١٢٢٣.٥١٥.٥٣٠١٦اسراء عايد دمحم عبدهللا٢٣٦٨ ٥٣

٧٥٣١٥١.٥٣٩.٥٢٥٦١٨.٥٣٧١٦.٥اسراء عيد دمحم على٢٣٦٩ ٥٩

٦٠٢٣٤٦٢٣٢٠٧١٥.٥٣١١٦.٥اسراء دمحم سعد الدين حافظ٢٣٧٠ ٥٥

٧١.٥٣٣٥٠.٥٣٨٢٥٠١٦.٥٣٦١٧اسراء محمود حسين دمحم٢٣٧١ ٥٧

٧٣.٥٣١.٥٥٢٣٢٢٤٩١٧٣٤١٦اسراء ناصر احمد عبدالشافى٢٣٧٢ ٦٠

٧١٣٠٤٧٣١٢٣٢١٥.٥٣٣.٥١٦.٥اسراء وليد مصطفى دمحم الخضرى٢٣٧٣ ٥٣

٧٤٣٤٥٧٣٩.٥٢٦٣.٥١٥٣٧١٦اسراء يحيي دمحم احمد عثمان٢٣٧٤ ٥٩

٧٧٣٢٥٨٣٩٢٦٥١٨٣٦.٥١٦اسماء ابراهيم عبدهللا دمحم٢٣٧٥ ٥٩

٥٥.٥٣٠٤٥٢١١٩٧.٥١٦٣٥.٥١٦اسماء ابو عمرة عبدالشافى على سليمان٢٣٧٦ ٤٦

٧٧.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٦١٨٣٩١٧.٥اسماء احمد شحاته على منسى٢٣٧٧ ٥٩.٥

٦٥.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢١١٥.٥٣٦.٥١٦.٥اسماء سيد دمحم سيد٢٣٧٨ ٤٧

٧٤٣٤.٥٤٧٣٢.٥٢٤٠.٥١٥٣٩١٧اسماء عبدالجواد قاسم عبد الجواد٢٣٧٩ ٥٢.٥

٦١.٥٣١٣٨٢٢١٩٧.٥١٦.٥٣٤١٨اسماء دمحم فهمى دمحم٢٣٨٠ ٤٥

٧١.٥٣٤٥٤.٥٣٩٢٥٤١٥٣٨١٧.٥اسماء دمحم يحيى الشوادفى٢٣٨١ ٥٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٠٣٩٢٥٧١٦.٥٣٧.٥١٦اسماء محمود سعد عبدالاله السيد٢٣٨٢ ٥٧

٦٩٣٦.٥٥٢.٥٣٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٨١٧اسيا عبداللطيف دمحم احمد٢٣٨٣ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢٣٣.٥١٦٣٨١٦.٥افنان دمحم سيد حسن دمحم٢٣٨٤ ٥٣

٧٠٣٨٥٢.٥٣٣٢٥٢١٧.٥٣٨١٦.٥االء السيد دمحم عبدالغني٢٣٨٥ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٤٤٧.٥٣٠٢٣١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥االء شحاته شحات هريدى مليجى٢٣٨٦ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٤.٥٤٥٣٦٢٣٣.٥١٦٣٨١٦.٥االء عادل فوزى محجوب عبدالرازق٢٣٨٧ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٣١١٦٣٨١٨االء كمال عبدالعاطى عمر٢٣٨٨ ٤٩

٧٠٣٥.٥٥٠٣٦٢٤٦.٥١٧.٥٣٦١٧االء دمحم عبدهللا عبد الرازق٢٣٨٩ ٥٥

٦٨.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٢٢٢٩.٥١٧.٥٣٨١٧االء دمحم دمحم احمد سليمان٢٣٩٠ ٥٠

٧٠٣٦٥١.٥٣٦٢٤٦١٧٣٨١٧الزهراء سعد سليمان سعد سليمان٢٣٩١ ٥٢.٥
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٦٨٣١٤٥٣١٢٢٨١٧٣٨.٥١٦.٥امانى احمد دمحم دمحم عبدالحليم٢٣٩٢ ٥٣

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٩١٧.٥امانى نبيل ابراهيم اسماعيل٢٣٩٣ ٥٨

٧٢٣٧.٥٤٥٣٧٢٤١١٨.٥٣٨.٥١٧.٥امل سعدهللا مسعد سعد٢٣٩٤ ٤٩.٥

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٨٣٨١٧.٥امل عباس دمحم فؤاد على٢٣٩٥ ٥٦.٥

٦٤.٥٣٨.٥٥٢٣٧.٥٢٤٥١٨٤٠١٨امل دمحم ابوزيد احمد٢٣٩٦ ٥٢.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٩.٥٣٨١٧.٥امل دمحم حسن دمحم٢٣٩٧ ٦٠

٧٤٣٥٥٧٣٥.٥٢٥٨١٧.٥٣٥١٧.٥امل دمحم عبدالسالم دمحم٢٣٩٨ ٥٦.٥

٧٤٣٨.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٥٤١٨٣٥.٥١٨امنه مسعود شفيق احمد عبدالكريم٢٣٩٩ ٥٠.٥

٦٨٣٥.٥٤٥٣٥٢٣٩١٨.٥٣٧.٥١٨.٥امنيه احمد دمحم برعي٢٤٠٠ ٥٥.٥

٦٠٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٩١٦امنيه محسن جابر عبدالاله٢٤٠١ ٤٧.٥

٦٥٢٥.٥٤٧٣٠٢١٨١٥٣٣١٦.٥اميره اشرف يوسف ابراهيم٢٤٠٢ ٥٠.٥

٦٧٣٠٥١٣٣.٥٢٣٢١٥.٥٣٨١٦اميره سعد على ابراهيم٢٤٠٣ ٥٠.٥

٧١٣٠.٥٥٠.٥٣٤٢٣٩١٥.٥٣٦.٥١٥.٥اميره عبدالصبور سباعي دمحم٢٤٠٤ ٥٣

٧٢.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦١.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥اميره لبيب فوزي نسيم٢٤٠٥ ٥٦

٧٥.٥٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٣.٥١٦.٥٣٩١٧اميره دمحم سعد محمود رضوان٢٤٠٦ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٥٢١٥.٥٣٩١٦.٥اميره دمحم يس سيد احمد٢٤٠٧ ٥٠.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥٣٨١٥.٥اميره مصطفى سيد بكر٢٤٠٨ ٦٠

٧٢.٥٣٧٥٣٣٦.٥٢٥٤١٥.٥٤٠١٥.٥اميره ناصر دمحم جابر٢٤٠٩ ٥٥

٥٠٢٥.٥٤٧.٥٢٠.٥١٩٢.٥١٥.٥٣٣١٥انجى السيد عبدالحميد محمود٢٤١٠ ٤٩

٧٥٣٦.٥٥٠٣٣٢٤٥١٥٣٧.٥١٥.٥انجى دمحم هاشم دمحم٢٤١١ ٥٠.٥

٧٥.٥٣٥٥٥.٥٣٦.٥٢٥٧١٦٣٨١٥.٥انجى منصور عبدالملك عطا هللا٢٤١٢ ٥٤.٥

٧١.٥٣١٥٥.٥٣٠٢٤٠.٥١٦٣٨١٧.٥اوليفيا ماجد وليم فهمي٢٤١٣ ٥٢.٥

٦٧٣٠٤٩.٥٢٥.٥٢١٨١٦٣٨١٦ايات احمد عبدالجواد دمحم٢٤١٤ ٤٦

٧٠٢٤.٥٤٩.٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٦١٥ايات اشرف دمحم سليمان هوارى٢٤١٥ ٤٥

٦٨.٥٣٤.٥٥١.٥٣٤.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٦١٦.٥ايالريا اشرف فاروق غالى عويضه٢٤١٦ ٤٧.٥

٧٧٣٩٥٨.٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٦.٥٤٠١٧ايالريه عوض حنا يعقوب٢٤١٧ ٥٨.٥

٧٣٣٥٥٣٣٥.٥٢٤٢١٥.٥٣٦١٥ايمان عبدالرحيم السيد محمود٢٤١٨ ٤٥.٥

٦٧.٥٣١٥٤٣١٢٣٤.٥١٥.٥٣٩١٥.٥ايمان غريب احمد حسن٢٤١٩ ٥١

٧٨.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٦٣.٥١٥٣٨١٦ايمان دمحم إبراهيم احمد سالمه٢٤٢٠ ٥٧.٥

٧٤٣٥٥٣.٥٣٣.٥٢٤٨.٥١٥٣٧.٥١٦ايمان دمحم ابراهيم ابراهيم٢٤٢١ ٥٢.٥

٧٨٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٧٣٩١٥.٥ايمان دمحم حسنى محمود عبدالمبدى٢٤٢٢ ٥٩.٥

٧٥٣٤.٥٥٥٣٠٢٤٧١٦٤٠١٦.٥ايمان دمحم عبدالرحمن دمحم٢٤٢٣ ٥٢.٥
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٧٦٤٠٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٦٣٦.٥١٦.٥ايمان دمحم قوشتى على دمحم٢٤٢٤ ٥٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٥٣٤.٥٢٥٥.٥١٥٣٩١٦.٥ايمى ميشيل حارس جاد٢٤٢٥ ٥٢

٧٦٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٦١١٨.٥٣٥.٥١٧.٥ايه احمد االمير محمود٢٤٢٦ ٥٣

٦٨٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٦١٥.٥٣٧.٥١٧ايه اشرف مصطفى عبدالرحمن٢٤٢٧ ٥٧

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٨٣٩١٩ايه انور حامد احمد٢٤٢٨ ٥٩

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٦١٦٣٢.٥١٦.٥ايه حسن احمد عثمان٢٤٢٩ ٤٨

٦١٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٣١٦.٥ايه خالد سعيد حسنين٢٤٣٠ ٥٤

٦٦٣٥.٥٤٨٣١.٥٢٣٥١٦.٥٣٤.٥١٧.٥ايه سيد محمود عبدالرحيم٢٤٣١ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٣٧١٨ايه سيد مصطفي عبدالجواد٢٤٣٢ ٥٩

٧٢٣٧.٥٥٦.٥٣٧٢٥٩١٦.٥٣٧.٥١٧.٥ايه عربي شحات حسين٢٤٣٣ ٥٦

٦٦.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٣٠١٥.٥٣٥١٦.٥ايه دمحم احمد عبدالسميع٢٤٣٤ ٥٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥ايه دمحم سيد على عبدالظاهر٢٤٣٥ ٥٩

٧٦.٥٣٦.٥٥٣٣٤٢٥٨١٧٣٣.٥١٧ايه محمود عبدالرازق دمحم٢٤٣٦ ٥٨

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٦٣٤١٧.٥براءه ربيع سالم فرج٢٤٣٧ ٥٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٥١٥٣٥.٥١٧.٥بسمله تامر كمال الجوهرى٢٤٣٨ ٥١

٧٣٣٥.٥٥٤٣٥٢٥٤.٥١٦٣٥١٦.٥بسمله عماد فهمى عبدالعزيز دمحم٢٤٣٩ ٥٧

٦٧٣١٥٢٣٢٢٣٨١٦.٥٣٦١٦بسمله ياسر رمضان حسن٢٤٤٠ ٥٦

٦٨٣٠٥٢.٥٣٣٢٣٥.٥١٦٣٢١٦بسمه دمحم ابراهيم الدسوقي٢٤٤١ ٥٢

٧٢٣٣.٥٥٣٣١.٥٢٤٦١٦٣٤.٥١٦.٥بسنت السيد احمد السيد شاويش٢٤٤٢ ٥٦

٦٤.٥٢٣٤٧٣١.٥٢٢٠١٥٣٤١٧بسنت العربى احمد غريب٢٤٤٣ ٥٤

٦٩٣٥.٥٥٢٣٣٢٤٦.٥١٥٣٤.٥١٦.٥بسنت حسام دمحمي سعد دمحم٢٤٤٤ ٥٧

٧٧.٥٣٦٥٤٣٦.٥٢٦١١٥.٥٣٤.٥١٧بسنت دمحم سيد محمود٢٤٤٥ ٥٧

٧٤٣٧.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٥٢.٥١٥٣٦١٦.٥بسنت دمحم دمحم سليمان٢٤٤٦ ٥٦

٦٩٣٤٥٣٣٨٢٥١١٥.٥٣٤١٦.٥بسنتى حسام الدين مصطفى سالمه٢٤٤٧ ٥٧

٧٢.٥٣٣.٥٥٣٣٠٢٤٧١٧.٥٣٦.٥١٧بيالر مجدى بخيت فندى٢٤٤٨ ٥٨

٧٨.٥٣٧٥٥٣٨٢٦٦.٥١٧٣٦١٧تبارك احمد الصادق ابو المجد٢٤٤٩ ٥٨

٧٤.٥٣٤٥٤.٥٣٤٢٥٥١٧٣٨.٥١٥تسابيح جوده الشحات احمد٢٤٥٠ ٥٨

٧٨٣٦.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٦٣٨.٥١٦تسنيم دمحم دمحم زين الدين احمد بنداري٢٤٥١ ٥٩

٧٤٣٠٥١.٥٣٤.٥٢٣٩١٦٣٧.٥١٦تغريد ياسر يوسف رضوان دمحم٢٤٥٢ ٤٩

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٥١٧.٥٤٠١٨تهانى قاسم عبدالغنى قاسم٢٤٥٣ ٥٩

٧٧٣٧.٥٥٧٣٨٢٦٨١٧.٥٣٩١٧.٥تيسير محمود عزت حسن٢٤٥٤ ٥٨.٥

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٨٣٨١٧.٥جنه اشرف سالم مرسي٢٤٥٥ ٦٠
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٧٥٣٥.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٩١٨جنى السيد احمد مصطفى٢٤٥٦ ٥٩

٧٢٣٤٥٥٣٧.٥٢٥٦١٧.٥٤٠١٧جني ياسر نصر دمحم٢٤٥٧ ٥٧.٥

٦٤.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٨١٥.٥جهاد دمحم حسن عبدالرحمن٢٤٥٨ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٢٧.٥١٦٣٨١٦جواهر احمد خيرى هالل محسب٢٤٥٩ ٤٧.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٧٣٩.٥١٨جينا نجيب فؤاد بدرس٢٤٦٠ ٥٩

٧٢.٥٣٥٥٤.٥٣٦٢٤٩.٥١٨٣٩١٧.٥حبيبه راتب احمد دمحم٢٤٦١ ٥١.٥

٧٧.٥٣٧٥٨٣٧.٥٢٦٧.٥١٨.٥٤٠١٧حنين امجد عبدالحميد دمحم٢٤٦٢ ٥٧.٥

٧٢٣٠.٥٥٤٣٢.٥٢٤٠.٥١٩٣٨.٥١٦.٥حنين بهجت دمحم بهجت دمحم٢٤٦٣ ٥١.٥

٧٥٣٦٥٤٣٦.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٨.٥١٧حنين دمحم السيد دمحم دمحم الجعفرى٢٤٦٤ ٥٤

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٩١٥حنين هاني عيد سليم٢٤٦٥ ٥٩

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧١٧.٥٣٧١٥خلود تامر شعبان دمحم٢٤٦٦ ٤٧.٥

٧٤٣١.٥٥٤٣٠.٥٢٤٠١٧.٥٣٩١٧.٥خلود خالد عمر عابد٢٤٦٧ ٥٠

٧٢.٥٣٢.٥٥٤٣٢٢٤٧١٧.٥٣٧١٥خلود يحيي زكريا انصاري٢٤٦٨ ٥٦

٧٦٣٧٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٩١٦.٥داليا ناصر الشبراوى مصباح٢٤٦٩ ٥٩

٦٣٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٣١٧.٥٤٠١٥دعاء دمحم السيد سليمان٢٤٧٠ ٥٠.٥

٧١٣٠٤٨٣١.٥٢٣٢١٧٣٧١٥دنيا متولى على متولى عبده٢٤٧١ ٥١.٥

٧٧٣٢.٥٥٣٣٣٢٥٤.٥١٦٣٨١٦.٥دنيا دمحم السيد ابراهيم حسين٢٤٧٢ ٥٩

٧١٣٤٤٩٣٣.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٥دنيا دمحم جاد الرب عبدهللا٢٤٧٣ ٥١

٧٣٣٨٥٢٣٣.٥٢٥٣.٥١٥.٥٤٠١٥.٥دنيا محمود على سليم٢٤٧٤ ٥٧

٧٤٣٤٥٣٣٠.٥٢٤٦١٧٣٩١٥.٥ديانا احمد دمحم جاد٢٤٧٥ ٥٤.٥

٧١.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٧١٥.٥٣٥١٦دينا احمد دمحم عبدالنبى دسوقى٢٤٧٦ ٥٨

٧٦.٥٣٥.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٩١٦٣٠.٥١٦راندا دمحم سمير توفيق شحات٢٤٧٧ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٣.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٦رانيا احمد على عبدالحميد٢٤٧٨ ٥٨

٦٥.٥٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢٢٦.٥١٧.٥٣٥١٦رانيا سمير جادالكريم محمود٢٤٧٩ ٥١

٧١٣٠٤٥.٥٣٢.٥٢٣١١٦.٥٣٦١٦رحمه الشوادفى يحيى الشوادفى٢٤٨٠ ٥٢

٦٨.٥٢٦٤٥٣٦٢٢٨.٥١٥٣٢١٥رحمه امير ابراهيم دمحم أحمد٢٤٨١ ٥٣

٦٧.٥٣٠٤٥٣١٢٢٨.٥١٦.٥٣٥١٥.٥رحمه جوده امين ابراهيم موسى٢٤٨٢ ٥٥

٧١٣٢٥٠.٥٣٤.٥٢٤٦١٥٣٨١٦رحمه خالد دمحم دمحم٢٤٨٣ ٥٨

٧٠.٥٣٠٤٥٣٤٢٣٦.٥١٥٣٤١٧رحمه خيرى حسن السيد٢٤٨٤ ٥٧

٧٦.٥٣٠٥١.٥٣١٢٤٧١٦.٥٣٤١٦رحمه صبري عبدالدايم دمحم٢٤٨٥ ٥٨

٧٦٣٥٥٢٣٧٢٥٩١٨٣٨١٦رحمه عطيتو اسماعيل علي٢٤٨٦ ٥٩

٦٧.٥٣٠٤٥٣١٢٢٢.٥١٦٣٣.٥١٥رحمه على عطية عبدالصبور٢٤٨٧ ٤٩
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٧٤.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٧٢٥٣.٥١٧٣٤.٥١٦رحمه دمحم يس احمد٢٤٨٨ ٥٨

٧٠.٥٣٠.٥٥٠٣٢.٥٢٤٢.٥١٦٣٨١٦رضوي عدنان جادالكريم محمود٢٤٨٩ ٥٩

٦٤.٥٣٠٣٧٣٠٢٠٩.٥١٥٣٥.٥١٦رضوي دمحم عبدهللا علي٢٤٩٠ ٤٨

٧٨.٥٣٢٥٣.٥٣٧٢٥٩١٦٤٠١٧.٥رفقه رفعت سعد عطا٢٤٩١ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٧١٦رفيده اسماعيل دمحم احمد دمحم٢٤٩٢ ٦٠

٦٨.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٠١٧٣٤.٥١٦رقيه السيد سامح رشاد٢٤٩٣ ٥٥

٦٤٣٠٤٨٣٠٢٢٥١٦٣٢١٦.٥رقيه سيد مصطفى احمد متولى٢٤٩٤ ٥٣

٧٦.٥٣٦٥٨٣٨.٥٢٦٨١٦٣٦١٧رنا عصام حلمى عبدالحميد٢٤٩٥ ٥٩

٧٤.٥٣١٤٦٣٢٢٤٠.٥١٥٣٠.٥١٥.٥رنين باهي عبدالمنعم فراج٢٤٩٦ ٥٧

٦٧٣٠٤٥٣٢٢٢٨١٥٣٠١٦.٥روان اشرف سعد خليفة٢٤٩٧ ٥٤

٧٠٣٠٤٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٦٣٤.٥١٥.٥روان الحاج محسوب احمد ابو خليفة٢٤٩٨ ٥٧

٧٠.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٢١٧٣٤١٦روان حامد زكى عبدالحميد خليفه٢٤٩٩ ٥٦

٧١٣٠٤٥٣١٢٢٨١٥٣١.٥١٦.٥روان ربيع جاد الكريم٢٥٠٠ ٥١

٧٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧٢٥٤.٥١٧.٥٣٥.٥١٦روان رضا سليم دمحم دمحم٢٥٠١ ٥٤

٧٤٣٦.٥٥٠٣٨٢٥٠.٥١٧٣٥.٥١٥روان سامح خليل شنوده٢٥٠٢ ٥٢

٧٦٣٦.٥٥٢٣٨.٥٢٦١١٧.٥٣٥.٥١٥روان عبدهللا منصور دمحم٢٥٠٣ ٥٨

٦٩.٥٣٧٤٥٣٧.٥٢٣٩.٥١٦٣٧١٧روان دمحم سامى احمد٢٥٠٤ ٥٠.٥

٧٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٥٨.٥١٧٣٧١٨روميساء دمحم عبدالاله احمد رزق٢٥٠٥ ٥٤.٥

٧٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٦٦.٥١٩٣٦.٥١٨ريم احمد ابراهيم دمحم٢٥٠٦ ٥٦

٧٤.٥٣٧٤٧.٥٣٨٢٥٤.٥١٥٣٥١٨ريم ايهاب دمحم ابراهيم صيام٢٥٠٧ ٥٧.٥

٧٠.٥٣١.٥٤٧.٥٣٧٢٤١١٥٣٥.٥١٧.٥ريم جمال دمحم خلف حسن٢٥٠٨ ٥٤.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٥.٥١٧.٥٣٥.٥١٨ريم سليمان جعفر سليم دمحم٢٥٠٩ ٥٩.٥

٧٧٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٦٣.٥١٦٣٤.٥١٨ريم طارق سليمان محمود عبدالحق٢٥١٠ ٥٧.٥

٧١٣٧.٥٤٩٣٨٢٤٧.٥١٥٣٨.٥١٧ريم عزت عبدالرحيم على دران٢٥١١ ٥٢

٧١.٥٣٦٤٧.٥٣٧٢٥٠١٦٣٤١٧ريم دمحم شعبان دمحم٢٥١٢ ٥٨

٧٢٣٩٥٥٣٩٢٦١.٥١٥.٥٣٦١٨ريم منير محمود دمحم دمحم راشد٢٥١٣ ٥٦.٥

٧٠٣٦.٥٥٤٣١٢٤٢.٥١٥٤٠١٥.٥ريموندا رفعت قرياقص بولس٢٥١٤ ٥١

٦٨٣٦.٥٤٥٣٠.٥٢٣٢.٥١٥٣٧١٦.٥ريهام احمد السيد دمحم اسماعيل٢٥١٥ ٥٢.٥

٦٦٣٧٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٥١٦ريهام دمحم جابر عوض هللا جمعه٢٥١٦ ٥٠.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩٢٠٣٦.٥١٩ريهام محمود احمد اسماعيل٢٥١٧ ٦٠

٧١.٥٣٢.٥٥٢٣٧٢٥٣١٥٣٧.٥١٦ساره عادل احمد موسي٢٥١٨ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥١٣٧.٥٢٥٧.٥١٥٣٤.٥١٥.٥ساره عالء دمحم محمود٢٥١٩ ٥٦.٥
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٦٦٣٣.٥٤٩٣٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٦١٩ساره على جاد احمد دمحم٢٥٢٠ ٥٤

٧٥.٥٤٠٥٢٣٨.٥٢٦٤١٦.٥٣٥.٥١٦.٥ساره دمحم حسن دمحم٢٥٢١ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣١٧٣٧١٨ساره دمحم مصطفى دمحم عبدهللا٢٥٢٢ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٢١٥ساره محمود احمد مصطفى٢٥٢٣ ٥١.٥

٧٣.٥٣٧٥٢.٥٣٥٢٥٠.٥١٥٣٤١٦ساميه دمحم عبدالسالم دمحم البدرى عبد العظيم٢٥٢٤ ٥٢.٥

٦٧.٥٣٣٤٥.٥٣٠.٥٢٣٠١٥٣٣.٥١٥سعاد رائد شحتة محمود٢٥٢٥ ٥٣.٥

٦٥٢٦٤٥٣٠٢١١١٥٣٧١٧.٥سعاد سيد احمد بخيت منصور٢٥٢٦ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٥٣٨.٥٢٦٩١٧.٥٤٠١٦.٥سلمى احمد مصطفى أحمد متولى٢٥٢٧ ٥٩

٦٩.٥٣٠٥٤٣٣.٥٢٣٥.٥١٦٣٨١٥سلمى السيد فريد عطيه٢٥٢٨ ٤٨.٥

٦٨.٥٣٠٥٠٣١٢٣١١٥٣٨١٧.٥سلمى ايمن حسن على٢٥٢٩ ٥١.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٤١٩.٥٤٠١٨سلمى جمال احمد ثابت رشوان٢٥٣٠ ٥٨

٧٢٣٦.٥٥٦٣٧.٥٢٥٨.٥١٧.٥٣٦١٨سلمى صالح ابراهيم جبر على٢٥٣١ ٥٦.٥

٦٨٣١.٥٤٨٣٥.٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٧١٦.٥سلمى صالح دمحم ابوالحسن٢٥٣٢ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٨٣٣.٥٢٣٩.٥١٦٣٨١٧.٥سلمى محسن فاروق دمحم همام٢٥٣٣ ٥١

٧٦.٥٣٧٤٩.٥٣٨.٥٢٥٤١٥.٥٣٨١٨سلمى دمحم ابراهيم رمضان٢٥٣٤ ٥٢.٥

٦٩٣٢.٥٤٩٣٦.٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٧١٨.٥سلمى دمحم محمود دمحم٢٥٣٥ ٥١.٥

٦٩٣٤.٥٤٥٣٤٢٣٣.٥١٥٣٧١٦.٥سلمى مصطفى غريب مصطفى٢٥٣٦ ٥١

٧٤٣٢.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٤٧١٦٣٧١٧.٥سلمي مصطفي يوسف سليم٢٥٣٧ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩١٧.٥٣٨١٨.٥سما احمد كمال ناصر٢٥٣٨ ٥٦

٧٣٣٢٤٨.٥٣٢.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٨١٦.٥سما عمر شنيبه عمر شنيبه٢٥٣٩ ٥٦.٥

٧٣٣٥٥٣.٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٥٣٨١٦.٥سما دمحم ريحان مرسال المصرى٢٥٤٠ ٤٦.٥

٦٩.٥٣١٤٦.٥٣١٢٣١١٥٣٨١٥سما دمحم سليمان دمحم سليمان٢٥٤١ ٥٣

٦٦.٥٣٤٤٥٣٣.٥٢٢٧١٥٣٨١٨.٥سما دمحم عبدالقادر عطيه٢٥٤٢ ٤٨

٧٥.٥٣٩٥٤٣٩.٥٢٦٧١٥٣٩١٧سما ياسر عبدالرحمن دمحم السيد٢٥٤٣ ٥٩

٧٦.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣٥.٥١٥٣٧١٧سمر سيد دمحم دمحم اسماعيل٢٥٤٤ ٤٩.٥

٧٠٣١٤٦.٥٣٠٢٢٩١٥٣٩١٧سمر نحمدة فراج فهمى بدر الجوهرى٢٥٤٥ ٥١.٥

٧٢٣١٤٧٣١٢٢٨١٥٣٩١٧سميه احمد جمعة دمحم٢٥٤٦ ٤٧

٦٢.٥٣٣٤٥٣٠٢١٧١٥٣٨١٧سميه فتحى رفاعى عبدالحميد٢٥٤٧ ٤٦.٥

٧٣٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦١.٥١٥.٥٣٩١٨سندس دمحم احمد عبدالعزيز٢٥٤٨ ٥٤.٥

٧٦٤٠٥٦.٥٣٩٢٦٩١٨٣٩١٧سها دمحم احمد كرار٢٥٤٩ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٢٤٩٣٤.٥٢٣٨.٥١٥٣٨١٧شروق احمد صالح دمحم٢٥٥٠ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٦٢٦٥.٥١٥٣٧١٧شروق ربيع دمحم مرعي٢٥٥١ ٥٩
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٦٧.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٨١٥٣٣.٥١٥شروق عبدالمعطى سليمان حسين٢٥٥٢ ٥٣

٧٢٣٢.٥٥٠٣٠٢٣٩.٥١٥٣٦.٥١٥شروق علي دمحم علي٢٥٥٣ ٥٥

٧٢.٥٣٧٥٢.٥٣٨٢٥٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥شروق دمحم احمد محمود السيد القماش٢٥٥٤ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٣.٥٥٦٣٥٢٥٨١٥٣٧١٧شروق دمحم بشارى بيومى٢٥٥٥ ٥٨

٦٣٣٠٥٤.٥٣٢٢٣٠.٥١٥٣٥١٦شروق دمحم مصطفى احمد٢٥٥٦ ٥١

٧٨٣٧٥٨٣٨٢٧٠١٥٣٨١٥.٥شمس دمحم سليمان امين٢٥٥٧ ٥٩

٧٥.٥٣٢٥٣.٥٣٧٢٥٤١٥٣٣١٥شهد ابراهيم راوى محمود٢٥٥٨ ٥٦

٧٢.٥٣٠.٥٥٢٣٥٢٤٤١٥.٥٣٣.٥١٥شهد ابراهيم دمحم جمال٢٥٥٩ ٥٤

٧١٣٥٥٦٣٨٢٥٩١٧٣٧١٥.٥شهد جابر خلف دمحم يونس٢٥٦٠ ٥٩

٧٣.٥٣٥.٥٥٤٣٥٢٥٣١٦.٥٣٧١٦شهد حسوب عبدالرحمن عبد الحكيم٢٥٦١ ٥٥

٦٦٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٧١٥.٥٣٤١٥شهد خالد جمال الدين عبدالاله٢٥٦٢ ٥٤.٥

٦٥.٥٢٦٤٦.٥٣٠٢١٩١٥٣٣.٥١٥شهد زكريا السيد عبدالرحمن٢٥٦٣ ٥١

٧٣.٥٣٣٤٥٣٠٢٣٥١٥٣٦١٥.٥شهد فتح هللا عبدالرؤوف عطيه٢٥٦٤ ٥٣.٥

٦٢٢١٤٥٢٢.٥١٩٧.٥١٣٣٢.٥١٥.٥شهد دمحم حسن السيد٢٥٦٥ ٤٧

٧١٣٤.٥٥٣٣٣٢٤٥١٥٣٥.٥١٦.٥شهد دمحم سيد محمود٢٥٦٦ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٦.٥٥٣٣٧٢٤٢١٥.٥٣٦١٥.٥شهد مسعد دمحم حسن٢٥٦٧ ٤٨

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨٣٦١٥.٥شهد نصر محمود عمر٢٥٦٨ ٥٩

٦٥.٥٣٢٤٨.٥٣٣٢٣٢١٥٣٤.٥١٥شيرين عطيه مصطفي سالم٢٥٦٩ ٥٣

٦٠٢٤.٥٣٨٣٠٢٠٣١٥٣٥.٥١٥.٥شيرين على صابر عبدالحميد٢٥٧٠ ٥٠.٥

٧٠٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٥٣١٧٣٧١٦صابرين دمحم سيد دمحم٢٥٧١ ٥٤

٧٤٣٢.٥٥٠.٥٣٥٢٤٧.٥١٥٣٦١٥صباح مقدم عبدالنظير عبد الاله٢٥٧٢ ٥٥.٥

٦٨٣٠٤٨.٥٣١٢٢٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٥صفاء دمحم حسن حنفي٢٥٧٣ ٥٢

٦٩٣٠.٥٤٧.٥٣٤٢٣٦.٥١٧.٥٣٣.٥١٥ضحي عبدهللا شعبان السيد٢٥٧٤ ٥٥.٥

٧١.٥٣٥٥٤.٥٣٦٢٥٢.٥١٥٣٦.٥١٥ضحى محمود لبيب على٢٥٧٥ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٨.٥٣٩١٦.٥عطيات عماد دمحم احمد يس٢٥٧٦ ٥٨

٧٦.٥٣٦.٥٥١.٥٣٨.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٧.٥١٧غيداء جمال زين عبدالمنعم نوفل٢٥٧٧ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٠٤٦٣١٢٢٥.٥١٥٣٦١٦فادية عادل الشربيني صالح يوسف٢٥٧٨ ٥٠

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٦١٥فاطمه احمد ابراهيم احمد٢٥٧٩ ٥٢

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨.٥١٨٣٨.٥١٦.٥فاطمه الزهراء عالء دمحم الشوادفى٢٥٨٠ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٩.٥٣٩.٥١٧.٥فاطمه الزهراء مجدى عبدهللا ابراهيم٢٥٨١ ٥٨.٥

٧٧٤٠٥٤٤٠٢٦٩١٥.٥٣٨.٥١٦فاطمه سعيد عبدالفتاح دمحم٢٥٨٢ ٥٨

٧١٣٤٥١٣٠٢٤١.٥١٥.٥٣٦١٦.٥فاطمه صبرى دمحم احمد٢٥٨٣ ٥٥.٥
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٧٤٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٣٦١٦٣٩١٧.٥فاطمه عابد دمحم جبريل٢٥٨٤ ٥١

٧٦٤٠٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠١٧.٥٣٨١٥.٥فاطمه عاطف مصطفى عبدالراضى٢٥٨٥ ٥٩

٧٥٣٩٥١.٥٣٨.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٧.٥١٦فاطمه عبدالناصر حمدان محمود ابراهيم٢٥٨٦ ٥٧.٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤١٧٣٨١٧.٥فاطمه دمحم سمير عبدالمنعم٢٥٨٧ ٥٨.٥

٦٥٣٣٤٨٢٢.٥٢٢٢١٧٣٧.٥١٧فاطمه دمحم شاكر دمحم٢٥٨٨ ٥٣.٥

٧٣٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٢١٨٣٧.٥١٧فرح اشرف عبدالنبى على٢٥٨٩ ٥٧.٥

٦٢.٥٣٦.٥٤٩٣٠٢٢٣.٥١٧٣٩١٦.٥فرح محمود على منصور السيد٢٥٩٠ ٤٥.٥

٧٧٣٨.٥٥٥٣٤٢٦٣.٥١٨.٥٣٩١٦.٥فرحه دمحم حسن دمحم٢٥٩١ ٥٩

٧١.٥٣٤٥٥٣٧٢٥٦١٧٣٩١٦.٥فرندة صفوت دمحم عبدالغنى٢٥٩٢ ٥٨.٥

٧٧٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٤٠١٧كاترين منير توفيق العبد٢٥٩٣ ٥٩

٦٧.٥٣٠٥١٣٠٢٣٥.٥١٥.٥٤٠١٧.٥كارن موريس فوزي عبدالحكيم٢٥٩٤ ٥٧

٧٧٣٧.٥٥٦.٥٣٧٢٦٦.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥كارين عصام لطفى صدقى٢٥٩٥ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٦٤٩.٥٣٣٢٤٨١٧٣٦١٨.٥كريمة سعيد دمحم الحسينى حسن٢٥٩٦ ٥٧

٦٠٣٠.٥٣٦.٥٣٠٢٠٩.٥١٦.٥٣٧١٦.٥مادونا االمير امساك اسطفانوس٢٥٩٧ ٥٢.٥

٦٩٣٦.٥٥٦٣٨٢٥٣.٥١٥٤٠١٧.٥مارتينا سامى سمير كامل٢٥٩٨ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٩٣٧٢٧١.٥١٨.٥٣٧١٧مارتينا هالل االمير جرجس٢٥٩٩ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٨٣٨.٥١٧ماريا ماهر سيدهم عوض٢٦٠٠ ٥٨

٧١٣٧.٥٥٣٣٨٢٥٥١٥٣٧.٥١٥.٥مارينا عالء عياد عظيه عظيه٢٦٠١ ٥٥.٥

٦٥.٥٣٦٤٨.٥٣٥٢٣٨١٥٣٨.٥١٥مارينا مجدى بولس عجيب٢٦٠٢ ٥٣

٦٢.٥٣٠٥٢.٥٣٥.٥٢٢٥.٥١٥٣٧١٦مايفل ايهاب منير سالمه٢٦٠٣ ٤٥

٦٢٣٣٥١.٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٥٣٧.٥١٧مرثا اسامة فتحى عبدالعاطى٢٦٠٤ ٤٩.٥

٧٨٣٥.٥٥٤٣٧.٥٢٦٤١٦.٥٣٨١٧مريم احمد عبدهللا صادق٢٦٠٥ ٥٩

٧٦٣٤٥٢.٥٣٤٢٥٥١٦.٥٣٨١٦مريم احمد عبدهللا دمحم٢٦٠٦ ٥٨.٥

٦٤٣٠٤٧٢٣٢١١١٥٣٨١٥مريم احمد عمر احمد٢٦٠٧ ٤٧

٧٧٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧١١٨٣٩١٥.٥مريم احمد دمحم احمد٢٦٠٨ ٥٨

٧١.٥٣٥٥٤٣٦٢٥٠.٥١٧٣٨١٥.٥مريم ادريس دمحم دمحم٢٦٠٩ ٥٤

٦٩.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٢٩١٥٣٨١٥مريم اسامة محمود جاد٢٦١٠ ٤٨

٧٠٣٢.٥٥٣٣٥٢٤٠.٥١٧٣٩١٥.٥مريم اسماعيل دمحم اسماعيل٢٦١١ ٥٠

٦٥.٥٣٠٥٠.٥٣٢٢٢٣.٥١٥٣٦١٥مريم اشرف فخرى سليمان٢٦١٢ ٤٥.٥

٧٧٣٦٥٤.٥٣٨٢٦٣.٥١٧.٥٣٨١٥.٥مريم السيد ابراهيم السيد٢٦١٣ ٥٨

٧١٣٠.٥٥٣.٥٣٢٢٤٤.٥١٧٣٨١٦.٥مريم اياد حسن داود٢٦١٤ ٥٧.٥

٧١٣١٥٤.٥٣٤٢٤٣١٦٣٩١٥.٥مريم ايهاب على احمد٢٦١٥ ٥٢.٥
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٧٦.٥٣٣.٥٥١٣٧٢٥١.٥١٧.٥٣٨١٥.٥مريم بدوي عبدالحميد مصطفى٢٦١٦ ٥٣.٥

٧٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٦٠.٥١٧٣٨١٧مريم توفيق توفيق حسن مصطفى٢٦١٧ ٥٤.٥

٦٦٣٠٥١٣٩٢٣٩.٥١٧٣٩١٦مريم حسن السيد حسن٢٦١٨ ٥٣.٥

٧٤٣٨٥٢.٥٣٣.٥٢٥٢١٦٣٨١٧.٥مريم رضا صابر دمحم دمحم٢٦١٩ ٥٤

٧٦.٥٣١.٥٥٥٣٩.٥٢٦١.٥١٥٣٨١٧.٥مريم زكريا احمد دهمان٢٦٢٠ ٥٩

٧٥٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٦٩١٥٤٠١٦.٥مريم زكريا وهيب صهيون٢٦٢١ ٦٠

٧٤.٥٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٩١٥٣٧١٦.٥مريم سعد محمود مصطفي٢٦٢٢ ٥٣.٥

٧١.٥٣٣٥٢٣٠٢٤٠.٥١٥٣٧١٧.٥مريم سعيد شكرى سعيد٢٦٢٣ ٥٤

٦٩.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٧.٥١٥٣٧١٦مريم عبدالمنعم عبد الحفيظ ابو زيد٢٦٢٤ ٥٧

٧٨٣٨٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٧٣٨١٦.٥مريم عصام احمد دمحم٢٦٢٥ ٥٩

٧١.٥٣٩.٥٥٠٣٢٢٤٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥مريم عمرو فواز ابراهم٢٦٢٦ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٥.٥١٦٣٧١٦مريم عيد ابو ضيف احمد٢٦٢٧ ٥٧.٥

٦٧٣٤٤٥٢٢.٥٢٢٢.٥١٣٣٣١٦مريم دمحم احمد حسين٢٦٢٨ ٥٤

٧٩.٥٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٥.٥١٩٣٨١٧.٥مريم دمحم حسن على٢٦٢٩ ٦٠

٧٤.٥٣٥.٥٥١.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٥٣٥١٦.٥مريم دمحم عبدالرحمن عبد الغني٢٦٣٠ ٥٣.٥

٧٨٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٦٣٧.٥١٦.٥مريم دمحم عبدالشافى ابو الحسن٢٦٣١ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٤١٩٣٨١٦مريم دمحم دمحم الهادي دمحم حسين٢٦٣٢ ٦٠

٧٠.٥٣٩.٥٤٩.٥٣٠٢٣٩١٥٣٦.٥١٦.٥مريم مكرم لبيب هابيل٢٦٣٣ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٢٣٨.٥٢٦٠١٥٣٦.٥١٧مريم ممدوح يوحنا رزق هللا٢٦٣٤ ٥٥.٥

٧٤٣٨.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٦٣١٥.٥٤٠١٧مريم ميخائيل حنا عبدالمالك٢٦٣٥ ٥٨.٥

٦٣٣٢.٥٤٥٢١.٥٢١٢١٥٣٣١٦مريم ناجي محمود ابو الوفا٢٦٣٦ ٥٠

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٥١٥.٥٣٤١٦.٥مريم وليد السيد دياب٢٦٣٧ ٥٦

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٧١٦مريم وليد سامي عطاهللا قوسه٢٦٣٨ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٥٣٧١٥.٥ملك اسالم صابر دمحم سالم٢٦٣٩ ٥٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٥٣٨.٥٢٦٧١٨٣٧.٥١٦ملك حماده اسماعيل حسن الصياد٢٦٤٠ ٥٦

٦٠٣٤٤٥٣٣.٥٢١٧.٥١٥٣٣١٥ملك سامح عبدالعزيز ابرهيم٢٦٤١ ٤٥

٦٩.٥٣٣٤٥٢٤٢٢٥.٥١٣.٥٣٣.٥١٦ملك دمحم احمد متولي٢٦٤٢ ٥٤

٧٤.٥٣٤.٥٤٧.٥٣١.٥٢٤٥١٥٣٧١٦ملك محمود اسماعيل محمود احمد الصريدى٢٦٤٣ ٥٧

٧٣.٥٣٧٥١.٥٣٠٢٤٩١٥٣٥١٦منار احمد احمد حسن٢٦٤٤ ٥٧

٧٢.٥٣٥.٥٥١٣٦.٥٢٥١١٦٣٩١٥.٥منار احمد عبدالمعطى دمحم دمحم٢٦٤٥ ٥٥.٥

٧٢٣٤.٥٤٦٣٢٢٣٩.٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥منار احمد محمود احمد٢٦٤٦ ٥٥

٧١.٥٣٧.٥٥٣.٥٣١.٥٢٤٨.٥١٦٣٦١٦منار عرفات السيد نجم السيد٢٦٤٧ ٥٤.٥
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٧٧.٥٤٠٥٦٣٩٢٧١.٥١٧.٥٣٨١٧منةهللا احمد فرحان دمحم٢٦٤٨ ٥٩

٧١٣٧٥٠.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٦٣٨١٥.٥منةهللا السيد جميل دمحم٢٦٤٩ ٥٦.٥

٦١٣٠٣٧٣٠٢٠٦.٥١٦٣٦١٥منةهللا حسين على دمحم دمحم٢٦٥٠ ٤٨.٥

٧٧٣٥.٥٥٥٣٩٢٦٥١٦.٥٣٨١٧منةهللا رضا ثابت على احمد٢٦٥١ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٩١٧منةهللا دمحم تقى عطا على هالل٢٦٥٢ ٥١.٥

٧٨٣٤٥٨.٥٤٠٢٦٨١٦.٥٣٧١٦منةهللا دمحم حسين احمد٢٦٥٣ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٨١٨منةهللا دمحم فؤاد عبدالفتاح٢٦٥٤ ٥٨.٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٨١٦.٥منه احمد فوزى على حسن٢٦٥٥ ٥٢

٧٧.٥٣٧.٥٥٧٣٩٢٧٠.٥١٧٤٠١٥.٥منه حسين عبدالرؤف احمد٢٦٥٦ ٥٩.٥

٧٢٣٥.٥٥١٣٤٢٤٧١٥٣٦١٥.٥منه دمحم دمحم عبدالمطلب٢٦٥٧ ٥٤.٥

٧٥٣٧٥١٣٧٢٥٨.٥١٥٣٨١٥منه همام مصطفى حسن٢٦٥٨ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٥٥٢٣٤٢٤٩.٥١٥٣٨١٦.٥منه وجيه على عبدالرحمن صديق٢٦٥٩ ٥٦

٧٠٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٩١٦منى السيد دمحم احمد٢٦٦٠ ٤٥

٧٦٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٨٣٩١٧.٥منى عادل جالل احمد٢٦٦١ ٥٧

٦٤.٥٣٠.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٢٨١٧.٥٣٨١٥.٥منى عبدالرحيم السيد محمود٢٦٦٢ ٤٨

٧٦٣٤.٥٤٨.٥٣٩.٥٢٥٢١٦.٥٣٩١٦منى دمحم حسين صالح٢٦٦٣ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٠.٥١٨٣٨١٦منى دمحم محمود خليل فرج٢٦٦٤ ٥٨.٥

٦٢.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٨١٦.٥٣٨١٦مني ياسر عبدالمحسن علي٢٦٦٥ ٤٩

٧٠.٥٣٤٥٣٣٣٢٤٠.٥١٦٣٨١٥.٥مها محمود دمحم احمد سليمان٢٦٦٦ ٥٠

٧٤.٥٣٨٤٩.٥٤٠٢٦٢١٧٣٩١٥مهرائيل سامح لحظى عبدهللا٢٦٦٧ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٨٣٨.٥٢٦٨.٥١٨٣٩١٦مى اشرف مصطفى عبدالرحمن٢٦٦٨ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦١٦.٥٣٩١٨مى مدحت سيد على٢٦٦٩ ٦٠

٧٥٣٧٥٦.٥٤٠٢٦٧.٥١٥٣٩١٧.٥مي همام مصطفى حسن٢٦٧٠ ٥٩

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٨١٥٣٩١٦ميار وائل سليمان منصور٢٦٧١ ٥٢

٦٧.٥٣٣٥١.٥٣٤٢٣٨١٥.٥٣٧١٥ميار وجيه على عبدالرحمن صديق٢٦٧٢ ٥٢

٧٤٣٩.٥٥٣٣٩.٥٢٦٥١٨٣٩١٧ميرنا دمحم دمحم سامى٢٦٧٣ ٥٩

٧٣٣٧.٥٥٢٣٨.٥٢٥٨١٨٣٨١٦.٥ميرنا محمود دمحم محمود٢٦٧٤ ٥٧

٧٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٥١٨٣٦١٧.٥ميروال فريد مالك هابيل٢٦٧٥ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٢.٥٥١.٥٣٥٢٤٩.٥١٧٣٣.٥١٥ناديه على شحات هريدى قليعى٢٦٧٦ ٦٠

٧٠٣٠٥٥٣٨٢٤٦.٥١٦.٥٣٧١٥نبيله عادل احمد دمحم نوح٢٦٧٧ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٠٤٦٣٥٢٣١.٥١٦٣٤.٥١٥نجاح سالمة دمحم ابراهيم٢٦٧٨ ٥٢

٧٤.٥٣٣.٥٥٣٣٧٢٥١.٥١٥٣٤١٨ندا عبدالرحيم عبدالسميع عبدالعال٢٦٧٩ ٥٣.٥
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٦٥.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢٠١.٥١٥٣٥.٥١٥.٥ندا دمحمين على ابراهيم٢٦٨٠ ٣٧.٥

٦٢.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٣٤١٦٣٢.٥١٥ندى احمد ابراهيم احمد٢٦٨١ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٥٣٨١٥.٥ندى اشرف عبدهللا صادق٢٦٨٢ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٧١٦ندى رضا بكري سليمان٢٦٨٣ ٥٩

٦١٢٥.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٤١٥ندى رمضان اسماعيل على ابراهيم٢٦٨٤ ٥١

٦٩.٥٣٤٤٥٣١٢٣٢.٥١٥٣١.٥١٥.٥ندى رمضان دمحم السيد٢٦٨٥ ٥٣

٦٩.٥٣٣.٥٤٥٣١٢٢٨١٥٣٦١٥ندى سعيد عبدالقادر عليوه٢٦٨٦ ٤٩

٦٣٣٣٤٥.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٧١٥ندى سيد حسن احمد اسماعيل٢٦٨٧ ٥٠

٧٠٣٣٥١.٥٣٢٢٣٧.٥١٥٣٣.٥١٥ندى سيد محمود ابو الحسن٢٦٨٨ ٥١

٧١٣٢٥٠.٥٣٠٢٣٦١٥٣٦١٥ندى شكري عبدهللا حسن٢٦٨٩ ٥٢.٥

٧٠٣٠٥٠٣٥٢٣٩.٥١٧٣٦١٥ندى طارق دمحم عبدالرحيم رشوان٢٦٩٠ ٥٤.٥

٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٨١٥ندى على مصطفى طنطاوى٢٦٩١ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٩١٧٣٧١٧ندى عماد دمحم على احمد٢٦٩٢ ٥٨

٧١٣٠٤٩٣١٢٣٤.٥١٥٣٥١٥ندى ماجد فواز ابراهيم٢٦٩٣ ٥٣.٥

٧٨٣٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٦١٦ندى دمحم دمحم حسين٢٦٩٤ ٥١.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٣٢٢٢١٥٣٣١٦ندى دمحم دمحم متولي٢٦٩٥ ٥١.٥

٧٦٣٦.٥٥٥٤٠٢٦٤١٥٣٦١٦ندى وائل سمير دمحم٢٦٩٦ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٧٠.٥١٨٣٩١٦نرمين عاطف عزمى شفيق٢٦٩٧ ٥٧.٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٩٣٠٢٣٤.٥١٥٣٧١٥نعمه شريف محمود دمحم٢٦٩٨ ٥٢.٥

٧٨٣٨٥٨٣٩٢٧٣١٥.٥٣٦.٥١٦.٥نعمه فراج رمضان عبدالهادي٢٦٩٩ ٦٠

٧١٣٢.٥٥٠٣٣٢٤٠١٥٣٧١٥نغم دمحم احمد دمحم٢٧٠٠ ٥٣.٥

٧٥٣٥.٥٥٤٣٥٢٥٥١٥٣٨١٦نور السيد سليمان امين٢٧٠١ ٥٥.٥

٦٦٣٧٤٥٣٠٢٣٠.٥١٦٣٦.٥١٥نور الهدى دمحم خيرى فرج حسن٢٧٠٢ ٥٢.٥

٦٠٣٠٣٦.٥٢١.٥١٨٦١٥٣٦.٥١٥نور الهدى دمحم متولى حماد٢٧٠٣ ٣٨

٧٣٣٤٤٥٣٤٢٤٠١٥.٥٣٨١٦نور عمرو دمحم علي حسن٢٧٠٤ ٥٤

٧٨٣٧.٥٥٤٣٧.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٨١٦.٥نور هانى دمحم يوسف على٢٧٠٥ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٤٤.٥١٥٣٨١٧نورا احمد سالمه هالل موسى٢٧٠٦ ٥٤.٥

٧٣٣٠٥١.٥٣٥٢٣٧.٥١٥٣٦١٦.٥نورا اشرف عبدالرحمن سليمان٢٧٠٧ ٤٨

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٠.٥٢٢٤١٥٣٧١٧نورا ناصر عويس عبدالعزيز٢٧٠٨ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٢٥٠٣٣.٥٢٤١١٥٣٨١٧.٥نوران احمد دمحم دمحم سليمان٢٧٠٩ ٥١

٧٥.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٧١٧.٥٣٨١٦.٥نوران دمحم الهادي دمحم٢٧١٠ ٥٥

٧٧٣٨٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٨.٥٣٩١٨نوران نبيل محمود دمحم٢٧١١ ٦٠
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٧١٣٢٤٧٣٠.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٧١٧.٥نورهان خالد ابراهيم علي احمد٢٧١٢ ٤٩

٦٣٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٢٠١٥٣٥.٥١٧.٥نورهان على بربرى دمحم على٢٧١٣ ٥٠

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٧.٥٣٨١٩نورهان دمحم ابراهيم على٢٧١٤ ٦٠

٦٧.٥٢٥.٥٤٥٣٣٢٢٠.٥١٥٣٧١٧نورهان دمحم دسوقى على٢٧١٥ ٤٩.٥

٦٥.٥٣٣.٥٤٦.٥٣٣٢٣٢.٥١٦.٥٣٧١٧.٥نورهان دمحم مصطفي احمد٢٧١٦ ٥٤

٦٩٣٣.٥٤٩.٥٣٥٢٣٧١٦.٥٣٧١٧.٥نورهان ناصر عبدالحميد مصطفى٢٧١٧ ٥٠

٧٤٣٣٥٢.٥٣٨٢٤٨.٥١٦٣٥.٥١٦.٥نورهان هانى ثروت مهاود٢٧١٨ ٥١

٥٥٢٦٤٥٣١٢٠٢١٥٣٨.٥١٧.٥نورهان ياسر فاروق رمزى٢٧١٩ ٤٥

٦٩.٥٣٤٥٢.٥٣٦٢٤٨.٥١٥.٥٣٨.٥١٧نيرفانا لطيف نظمى خله٢٧٢٠ ٥٦.٥

٦٨٣٠٤٨٣٢.٥٢٢٥١٥٣٦١٧نيره السيد عبدالعزيز ابراهيم٢٧٢١ ٤٦.٥

٧٣٣٢٥٢.٥٣٤.٥٢٤٣١٥٣٧١٦.٥نيره حمدى انور دمحم حجاب٢٧٢٢ ٥١

٧٣.٥٣١٥٣.٥٣٤٢٥٢١٨٣٨.٥١٦نيفين عبدالعال اسماعيل عبد العال٢٧٢٣ ٦٠

٦٧.٥٣٣.٥٥٢٣٤٢٣٥١٨٣٥١٦.٥هاجر زين الصابرين حسن البدرى على٢٧٢٤ ٤٨

٧٥.٥٣٣.٥٥٦٣٨٢٥٨١٧.٥٣٧.٥١٨هاجر عزت سعيد عبدالحليم٢٧٢٥ ٥٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٥٣٧٢٦٢١٧.٥٣٧.٥١٧هاجر دمحم طاهر حسين٢٧٢٦ ٥٦

٧٣.٥٣٦٥٥٣٥.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٦١٦.٥هاجر ياسر دمحم عوض هللا٢٧٢٧ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٨٥٣.٥٣٦.٥٢٦١١٨.٥٣٨.٥١٧.٥هانم حسوب عبدالرحمن عبد الحكيم٢٧٢٨ ٥٦.٥

٧١.٥٣١.٥٥٨.٥٣٤.٥٢٥٤١٧.٥٤٠١٧هايدى نبيل بسطا بولس خليل٢٧٢٩ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٦.٥٣٦١٨هبه السيد يونس عبداالمام٢٧٣٠ ٦٠

٧٥.٥٣٢.٥٥٣٣٢٢٤٩١٨٣٨١٧هبه هللا بدوى دمحم احمد٢٧٣١ ٥٦

٧٧٣٦.٥٥٠.٥٣٥٢٥٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥هبه هللا مصطفى فرحان دمحم٢٧٣٢ ٥٦

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٦١٥هبه بدر عبدالمجيد قطب٢٧٣٣ ٤٦.٥

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٥١٧هبه صالح على دمحم سالم٢٧٣٤ ٤٨.٥

٧٧٣٦.٥٥٣٣٦٢٦٠١٨٣٦.٥١٧هبه عبدالتواب سيد على٢٧٣٥ ٥٧.٥

٧٧٣٢.٥٥٤.٥٣٥٢٥١١٨٣٧١٧هدى دمحم عبدالسالم على سليم٢٧٣٦ ٥٢

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٧١٨٣٥.٥١٧هنا جمال بربرى محمود٢٧٣٧ ٦٠

٦٧٢٤٤٥٣٠٢١٥.٥١٣.٥٣٢١٥هيام دمحم عبدالعزيز سليم٢٧٣٨ ٤٩.٥

٦٨٢٤٤٩.٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٢.٥١٥وداد حسين دمحم شحاته٢٧٣٩ ٤٦

٦٦٢٣.٥٤٦.٥٢٢.٥٢٠٤١٣.٥٣٣.٥١٥وسام دمحم شعبان عبدهللا٢٧٤٠ ٤٥.٥

٧٣٣٥٥٣.٥٣٢.٥٢٥٠.٥١٥٣٧.٥١٦وفاء رشوان رضوان دمحم٢٧٤١ ٥٦.٥

٧٦٣٦٥٧٣٨.٥٢٦٤.٥١٦٣٥.٥١٧وفاء دمحم ابراهيم سليمان السيد٢٧٤٢ ٥٧

٧٣.٥٣٠٥١٣٢٢٣٧١٧.٥٣٥.٥١٨والء عالء خلف عبدالجواد٢٧٤٣ ٥٠.٥
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٧٧.٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥١٧٣٩.٥١٨.٥والء ممدوح عبدالنعيم بكر٢٧٤٤ ٦٠

٧٢٣٢.٥٥٤.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٧.٥١٨يارا احمد عبدالقادر دمحم٢٧٤٥ ٤٨.٥

٧٩.٥٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٨١٨.٥٣٧.٥١٨يارا احمد على على٢٧٤٦ ٦٠

٧١٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٩١٦.٥٣٣.٥١٧يارا دمحم عبدالعال على٢٧٤٧ ٥٧

٧٨٣٥٥٥٣٨٢٦٢.٥١٧.٥٣٤.٥١٧يارا وليد السيد على٢٧٤٨ ٥٦.٥

٦٥٢٣٤٦.٥٢٣.٥٢٠٣.٥١٥٣٤١٥ياسمين ابراهيم ابراهيم عبدالباسط٢٧٤٩ ٤٥.٥

٧٧٣٠.٥٥٢٣١.٥٢٤٢١٥.٥٣٧.٥١٦ياسمين احمد فايز مسعود معداوى٢٧٥٠ ٥١

٦٦٣٤٤٥٢٣٢٢٠.٥١٥٣٣١٥.٥ياسمين احمد موسى قليل٢٧٥١ ٥٢.٥

٦١.٥٣١٤٦٢٤٢٠٩.٥١٣٣٥١٥ياسمين السيد خليل دمحم٢٧٥٢ ٤٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٢٣٨٢٦٣.٥١٧٣٦.٥١٦ياسمين السيد داود عبدالفتاح٢٧٥٣ ٥٦.٥

٧٩٣٧.٥٥٤٣٨٢٦٦.٥١٧٣٦.٥١٥.٥ياسمين خالد دمحم سليمان٢٧٥٤ ٥٨

٧٤.٥٣٦.٥٤٧٣٠٢٤١١٥٣٥١٥.٥ياسمين عصام على دمحم٢٧٥٥ ٥٣

٦٩.٥٣٦.٥٤٥٣٣٢٣٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥ياسمين على فتحى على٢٧٥٦ ٥٤.٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٥٣٥.٥١٦.٥ياسمين دمحم رمضان دمحم احمد٢٧٥٧ ٥١

٧٨.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٩١٩٣٧.٥١٧ياسمين دمحم عبدالعليم عز الدين٢٧٥٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧١٦٣٩١٦.٥ياسمين محمود دمحم زغلول٢٧٥٩ ٥٨.٥

٧٢.٥٣١.٥٤٨٣٣٢٤٠١٧٣٧.٥١٦.٥يمنى ايمن دمحم دمحم٢٧٦٠ ٥٥

٧٣.٥٣٠.٥٤٦.٥٣١٢٣٦.٥١٥٣٥١٦يمنى دمحم عبدالمعطى احمد٢٧٦١ ٥٥

٧٦٣٧٥٦.٥٣٧٢٦٤١٥.٥٣٦١٦.٥يوانا عادل بولس عجيب٢٧٦٢ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٤٤٧٣٤٢٤١.٥١٥٣٩.٥١٦يوستينا ايمن لحظى واصف عويضه٢٧٦٣ ٥٣

٦٩٣١.٥٤٧.٥٣١٢٣١١٦٤٠١٨يوستينا سمير عزيز جريس٢٧٦٤ ٥٢

٧٤٣٧.٥٥٣.٥٣٦٢٥٣.٥١٥.٥٣٥١٦.٥ايه عبدالرحمن احمد ابو زيد١٧٦٠٣ ٥٢.٥
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االسماعيلية شمال االسراء والمعراج ع بناتاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٥٥١.٥٣٩٢٥٨١٧٣٨١٦اروي عبدالسالم صبح علي٢٧٦٥ ٥٦

٧٤.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٦٩١٦.٥٣٥.٥١٦اسراء سمير احمد عيد٢٧٦٦ ٦٠

٧٢٣٣٥٤٣٧٢٤٩.٥١٦.٥٣٧١٦.٥اسراء دمحم مصطفى عطية حسن حجازي٢٧٦٧ ٥٣.٥

٦٧.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٦.٥١٦اسراء نبوى سعد على٢٧٦٨ ٤٩

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٤.٥١٧.٥٣٦١٦اسماء وليد دمحم دمحم عبدالغفار٢٧٦٩ ٦٠

٦٦.٥٣٤.٥٤٧.٥٣١٢٣٠١٦.٥٣٤.٥١٦االء ابراهيم حسين احمد حسين٢٧٧٠ ٥٠.٥

٧٨٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٣.٥٢٠٣٨١٧االء سالمه حسين سالم٢٧٧١ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٥.٥٣٧.٥١٦االء مدحت احمد دمحم خليفة٢٧٧٢ ٦٠

٦٨٣٥.٥٤٨.٥٣٥٢٤١١٦.٥٣٨.٥١٦االء وليد دمحم ابو ضيف٢٧٧٣ ٥٤

٧٤٣٧٥٦.٥٣٧.٥٢٦٥١٧.٥٣٧.٥١٦امنية شريف اسماعيل حسن٢٧٧٤ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٣٧.٥١٦امنيه دمحم سيد احمد٢٧٧٥ ٥٩

٧٣٣٥.٥٥٢٣٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٦.٥اميره مراد عبدالباسط مراد٢٧٧٦ ٥٨

٧٤٣٥.٥٥٣.٥٣٧٢٥٧.٥١٥.٥٣٩١٦امينه مختار امين مختاردمحم٢٧٧٧ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٤٣٩.٥٢٦٦١٦.٥٤٠١٧انوار عياد عيسى الشاعر٢٧٧٨ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٤١٩٣٩١٧.٥اهداء مسعد دمحم ابراهيم عبدهللا٢٧٧٩ ٦٠

٧٦٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٨.٥٣٩١٦.٥ايثار دمحم ابراهيم عمر٢٧٨٠ ٦٠

٧٢٣٧.٥٥١.٥٣٤٢٥٣١٧.٥٣٨١٧ايمان دمحم برعى جامع٢٧٨١ ٥٨

٧٢.٥٣٥٥٠.٥٣٥٢٤٧١٦.٥٣٨١٧ايه ابراهيم دمحم الهادى٢٧٨٢ ٥٤

٦٩٣٤.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٤٥١٥.٥٣٩١٧ايه هشام مرسى السيد مرسى غنيم٢٧٨٣ ٥٣.٥

٦٩٣٤.٥٤٥٣٢٢٣٦١٥٣٨١٦بسمله خالد صالح دسوقى ابراهيم٢٧٨٤ ٥٥.٥

٦٤٣٢٥٤٣٠٢٣١.٥١٥٣٩١٦بسمله عادل فتحى مصطفى٢٧٨٥ ٥١.٥

٧٣٣٥.٥٥٢٣٠٢٤٣١٥٣٩١٥.٥بسمله عماد عبدالرحمن احمد٢٧٨٦ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٧١٦بسمله دمحم على دمحم٢٧٨٧ ٥٣.٥

٧٤٣٧.٥٥٥.٥٣٢.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٩١٦بسنت ايهاب دمحم دمحم الشرقاوى٢٧٨٨ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٦.٥٣٨١٦.٥بسنت دمحم صالح السيد٢٧٨٩ ٦٠

٦٠٣٢.٥٤٥.٥٣٠٢١٥١٥٣٦١٦تسبيح دمحم السيد خليفه عبدهللا٢٧٩٠ ٤٧

٧٨٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٧.٥١٨٣٩١٦.٥تسنيم احمد نصر اسماعيل٢٧٩١ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٣.٥١٥.٥٣٨١٧جنات كاسترو منصور محمود٢٧٩٢ ٦٠

٧٧٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٩.٥٤٠١٨.٥جنه احمد عبدهللا احمد٢٧٩٣ ٥٩

٧٢.٥٣٥.٥٥٧٣٥٢٥٩١٧٣٦.٥١٧جنى تامر محمود البشوتى٢٧٩٤ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٣٦١٧جنى محيي الدين ابراهيم منصور محمود٢٧٩٥ ٦٠
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٧٥٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٦٥١٦.٥٣٨١٧حبيبه طارق على حسن٢٧٩٧ ٥٩

٦٧٣٢.٥٤٨٣٠٢٢٨.٥١٥٣٩١٨حميده دمحم بسام زين٢٧٩٨ ٥١

٧٤.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٨٢٦٢١٨٣٨١٦.٥خلود عصام اسماعيل امين٢٧٩٩ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٤٣٣.٥٢٥٥١٥٣٩١٦.٥دنيا دمحم فتحى عبدالرحمن السيد٢٨٠٠ ٥٧.٥

٧٧٣٧.٥٥٨٣٨٢٦٦.٥١٥٣٥.٥١٦.٥رؤى عصام صالح اسماعيل٢٨٠١ ٥٦

٦٨٣٧٥٦.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٥٣٥.٥١٧.٥رحمة دمحم على دمحم٢٨٠٢ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٨١٦.٥رحمه سيد محمود فرغلى٢٨٠٣ ٥٨.٥

٧٣٣٧.٥٥٧٣٣٢٥٨١٥٣٥.٥١٦.٥رحمه صالح صديق دمحم٢٨٠٤ ٥٧.٥

٦٨٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٥٣٦١٧.٥رحيل علي انور دمحم٢٨٠٥ ٥٣.٥

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٦٢٦١١٥٣٥.٥١٥.٥رشا دمحم محسن حمزة٢٨٠٦ ٥٥

٧٦٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٤١٥.٥٣٤١٨رغد نصر على فهمى دمحم ابراهيم٢٨٠٧ ٥٥.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٥٣٧.٥١٧.٥رغده دمحم صالح عبدهللا رجب٢٨٠٨ ٦٠

٧٨٣٧.٥٥٨.٥٣٤.٥٢٦٣.٥١٥٣٥١٨رقية عطية عبدالحميد دمحم٢٨٠٩ ٥٥

٧٢٣٦٥١.٥٣٠٢٤٣.٥١٥٣٤١٧.٥رقية دمحم انور دمحم٢٨١٠ ٥٤

٧٧٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٥٣٩١٨رنيم هشام احمد صابر٢٨١١ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥٣.٥٣٦٢٥٩١٥٣٣.٥١٦.٥روان حسين صالح عيد ابو عطايا٢٨١٢ ٥٦

٧٤٣٥٥٣.٥٣٠٢٤٢.٥١٥٣٣١٧روان رمضان حسن حسين٢٨١٣ ٥٠

٧١٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٥٨١٥٣٨١٦.٥روان دمحم منصور ابراهيم٢٨١٤ ٥٥

٦٩.٥٣٧٥٣.٥٣٨.٥٢٤٩.٥١٥٣٢١٨روان وافى دمحم بدر الدين٢٨١٥ ٥١

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٧١٧روان وليد دمحم يوسف٢٨١٦ ٥٨.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٥٣٦.٥١٦.٥روان ياسر احمد مشابط حسن٢٨١٧ ٥٩

٧٣٣٨.٥٥٦٣٣.٥٢٥٦.٥١٥٣٤.٥١٧.٥رودينا دمحم احمد عبدالرحمن احمد٢٨١٨ ٥٥.٥

٧٣٣٧٥٣.٥٣٤.٥٢٥١.٥١٥٣٣١٨روضة عطية عبدالحميد دمحم٢٨١٩ ٥٣.٥

٧٥٣٨.٥٥٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٥٣٤.٥١٧روضه احمد يونس حسن٢٨٢٠ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٩٥٥.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٥٣٣.٥١٦.٥ريم ياسر حسن السيد عبدالعزيز٢٨٢١ ٥٦

٧٤٣٧.٥٥٠.٥٣٣٢٥١١٥.٥٣٧١٦ريم ياسر دمحم ضيف هللا٢٨٢٢ ٥٦

٦٩٣٧.٥٥٢.٥٣٠٢٤٠١٦.٥٣٦١٦.٥ريهام عبدالعزيز على مكاوى مقبل٢٨٢٣ ٥١

٧٧٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٤.٥١٦.٥٣٣.٥١٨زينب احمد شلبي سالم٢٨٢٤ ٥٧

٦٦.٥٣٧.٥٤٥.٥٣٥.٥٢٣٩١٥٣٧١٦.٥زينب احمد صالح الدين دمحم٢٨٢٥ ٥٤

٧٨٣٥.٥٥٦.٥٣٧٢٦٥١٧٣٨١٦.٥زينب دمحم غريب على عطية٢٨٢٦ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٠.٥١٦٣٥١٧ساره اسامه مسعد مجاهد٢٨٢٧ ٥٩

٧٦٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٦٣١٧.٥٣٩١٥ساره تامر صالح على٢٨٢٨ ٥٨
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٧٤.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٦٦.٥١٧.٥٣٨١٦.٥ساره دمحم احمد السمان٢٨٢٩ ٥٦

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٤٠٢٦٩.٥١٦.٥٣٨١٦سلمي السيد باز ابراهيم٢٨٣٠ ٥٨.٥

٧٣٣٠٥٢٣٤٢٣٥.٥١٥.٥٣٩١٧سلمى حازم دمحم علي سعيد٢٨٣١ ٤٦.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٧٤٠٢٦٨.٥١٦.٥٣٨١٦.٥سلمى رضا ابوالمجد وقاد٢٨٣٢ ٥٨.٥

٧٣٣٨.٥٥٧٤٠٢٦٨.٥١٦٣٧١٧.٥سلمى ياسر سيد شعبان٢٨٣٣ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٣.٥٣٩٢٦٤.٥١٥.٥٣٨١٧سما عالء عبدالقادر سالمان عبد النعيم٢٨٣٤ ٥٥.٥

٧٢.٥٢٦٤٩.٥٣٠.٥٢٢٩.٥١٣٣٣١٥سما محسن العبد سليمان٢٨٣٥ ٥١

٧٨.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٧٠١٩٣٧١٦.٥سما دمحم عبدالموجود دمحم٢٨٣٦ ٥٧

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٧.٥٣٧١٧سما دمحم علي حسن٢٨٣٧ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٦٩.٥١٨٣٩١٧سما مصطفى اسماعيل يوسف٢٨٣٨ ٥٨.٥

٦٨٢٥.٥٤٩٣٤.٥٢٣١.٥١٣.٥٣٥.٥١٥سما منصور ابراهيم دسوقي٢٨٣٩ ٥٤.٥

٦٩.٥٣٤٥٢.٥٣٨٢٥٢١٥٣٧١٧سما ياسر دمحم امين٢٨٤٠ ٥٨

٧٠.٥٣٠٥٠٣٢٢٤٠١٥٣٨١٦سماء اسامه دمحم على٢٨٤١ ٥٧.٥

٧٢.٥٣١.٥٤٥٣٢٢٣٦.٥١٥٣١.٥١٦.٥سيناء عبدالناصر احمد عبدالنعيم٢٨٤٢ ٥٥.٥

٧٦٣٣٤٥٣٣.٥٢٣٩١٥٣٦.٥١٧شروق اشرف حسن السيد٢٨٤٣ ٥١.٥

٧٦٣٤.٥٥٣٣٤٢٤٧.٥١٥.٥٣٤١٧شروق اشرف دمحم عبدالحميد٢٨٤٤ ٥٠

٧٤.٥٣٠٥٦.٥٣١.٥٢٤٤١٧.٥٣٨١٦شروق تامر سعيد طلبه دمحم٢٨٤٥ ٥١.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٧.٥١٨.٥شروق دمحم فؤاد على٢٨٤٦ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٧.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦٣٥١٦.٥شهد ابراهيم دمحم كامل سليمان٢٨٤٧ ٦٠

٧٨٣١.٥٥١٣٥٢٥٠.٥١٥٣٤.٥١٦.٥شهد اسالم عبدالكريم سالمه٢٨٤٨ ٥٥

٧٦.٥٣٢٥٥٣٦.٥٢٦٠١٥٣٦١٦.٥شهد اسماعيل النادى دمحم٢٨٤٩ ٦٠

٧٠.٥٣١٥٢.٥٣٥٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٦.٥شهد جمال ابراهيم السروجي٢٨٥٠ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٦٩١٥.٥٣٩١٦شهد درويش منصور ابراهيم٢٨٥١ ٥٧

٧٠.٥٣٠٥٢٣٠.٥٢٣٤١٥٣٠١٦شهد محسن عبدالمنعم محمود٢٨٥٢ ٥١

٧٤.٥٣١٥٢.٥٣٦٢٤٧١٥٣٥١٧شهد دمحم سيف الدين دمحم علي٢٨٥٣ ٥٣

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٨.٥٢٧٢١٨.٥٣٧.٥١٩شهد يوسف عبدالمالك ابوربيع٢٨٥٤ ٥٧.٥

٧٧٣٧٥٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٩١٧.٥ضحى اشرف السيد سليم٢٨٥٥ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٩٣٩٢٧١.٥١٦٣٧.٥١٧ضحى عصام عمر دمحم٢٨٥٦ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٧٣١٦.٥٣٥.٥١٧عائشه ابراهيم االمير عبدالرازق٢٨٥٧ ٥٩

٧٦.٥٣٦٥٥.٥٣٧.٥٢٦٤١٥٣٦.٥١٨عائشه ايهاب صالح عليوة٢٨٥٨ ٥٨.٥

٧٤٣٥.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠١٥٣٦١٦علياء دمحم عبده حمدان٢٨٥٩ ٥٨.٥

٧٩٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣١٦٣٥١٧غدير عيد رمضان دمحم٢٨٦٠ ٥٩
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٦٧٣١.٥٥١.٥٣١٢٣٠.٥١٥.٥٣٧١٧فاطمه الزهراء احمد يوسف دمحم فياض٢٨٦١ ٤٩.٥

٦٦٣٤٥٠٣٣٢٣٣.٥١٥.٥٣١.٥١٦.٥فاطمه تامر ابراهيم دمحم٢٨٦٢ ٥٠.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٨٣٦٢٦٧.٥١٥٣٧.٥١٨فاطمه حسن محمود ابراهيم٢٨٦٣ ٥٨.٥

٦٢.٥٣٠٥٣.٥٣٢٢٢٦١٥٣١.٥١٦.٥فاطمه رضا دمحم فهمى٢٨٦٤ ٤٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٩٢٦٨.٥١٥.٥٣٩١٧.٥فاطمه عبدالحفيظ يوسف امين٢٨٦٥ ٥٨

٧٣.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٥٩١٥٣٢١٦.٥فاطمه عمرو صالح جمعه٢٨٦٦ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٩٣٩١٩.٥فاطمه دمحم سمير الراوى٢٨٦٧ ٥٩

٦٩.٥٣٠٥٠٣١٢٣٤١٦٣٢.٥١٧كنزى اسماعيل دمحم اسماعيل٢٨٦٨ ٥٣.٥

٦١٣٠٤٧٣٠٢٢٢.٥١٥٣٣.٥١٦.٥لبنى طارق عبدالعزيز ابراهيم٢٨٦٩ ٥٤.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٥٣٣.٥١٩لجين حسام رشاد احمد٢٨٧٠ ٥٨

٧٩٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٥٣١.٥١٧لجين سامي علي غمري٢٨٧١ ٥٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٤.٥١٧.٥لينة ياسر حسن دمحم٢٨٧٢ ٦٠

٧٩٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٢.٥١٩مريم ابو المعاطى أحمد مصطفى٢٨٧٣ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٨٥٧٣٦٢٦١١٧.٥٣٤.٥١٧مريم احمد صالح حسن٢٨٧٤ ٥٦.٥

٧٦٣٨٥٦.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٨مريم اسامة سيد احمد٢٨٧٥ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٣١٨.٥٣٩.٥١٦مريم جورج عدلى بولس٢٨٧٦ ٦٠

٧٧.٥٣٠٥٢.٥٣٤٢٥٠.٥١٦٣٧.٥١٦مريم حسام الدين دمحم حسن٢٨٧٧ ٥٦.٥

٧١٣٠٥٢٣٥٢٤٣١٥.٥٣٥.٥١٥مريم خالد دمحم اسماعيل٢٨٧٨ ٥٥

٧٩٣٧٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٩٣٨١٥مريم ضياءالدين عبده دمحم٢٨٧٩ ٦٠

٧٧٣٤٥٥.٥٣٧٢٥٩١٥٣٣١٥مريم على عبدالرحمن على٢٨٨٠ ٥٥.٥

٧٦٣٧٥٧٣٩٢٦٩١٧٣٨١٧مريم محسن ابراهيم بالسي زيدان٢٨٨١ ٦٠

٦٠٢٤.٥٤٨٣٦٢١٩.٥١٦.٥٣٢١٥مريم دمحم ابراهيم دمحم٢٨٨٢ ٥١

٧٥.٥٣٢٥١٣٧٢٥١.٥١٧٣٧.٥١٧.٥مريم دمحم السيد مختار٢٨٨٣ ٥٦

٧٥.٥٣٩٥٦٣٩٢٦٧.٥١٥٣٣.٥١٦.٥مريم محمود ابراهيم دمحم٢٨٨٤ ٥٨

٧٨٣٥.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٧.٥٣٤.٥١٦ملك السيد فتحى السيد٢٨٨٥ ٥٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٣١٦.٥٣٦١٦ملك حازم احمد محمود حسن٢٨٨٦ ٥٩

٧٠.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢٤١.٥١٥٣٧١٨ملك ربيع دمحم دمحم٢٨٨٧ ٦٠

٧٨٣٤٥٦.٥٣٦٢٦٤١٥.٥٣٧.٥١٦.٥ملك عبدالغفار سامى عبدالحميد٢٨٨٨ ٥٩.٥

٦٣٣٠٤٥٣٢٢١٦.٥١٥٣٧.٥١٦ملك دمحم امين ابراهيم حسن٢٨٨٩ ٤٦.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٨٤٠٢٦٩.٥١٥٣٧.٥١٦منار عصام على ابراهيم٢٨٩٠ ٥٦.٥

٧٦٣١.٥٥٣٣٩٢٥٨١٥.٥٣٨١٦منار ناصر سعد عبدالهادي٢٨٩١ ٥٨.٥

٦٦٣٠٤٨٣٢٢٣٠.٥١٥٣٥١٦منال خالد السيد حسن حسانين٢٨٩٢ ٥٤.٥
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٧٩.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٧١٩٣٩١٨.٥منال سمير سليم شحاته٢٨٩٣ ٥٩.٥

٧٤٣٢.٥٥٢٣٤٢٤٥.٥١٥٣٩١٦.٥منةهللا حسين احمد علم الدين٢٨٩٤ ٥٣

٧٩٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٥٣٨١٦.٥منةهللا عالء غريب محمود دمحم٢٨٩٥ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٠٤٩٣٧٢٤٦١٦.٥٣٨١٦منةهللا دمحم مصطفى على٢٨٩٦ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٤٣٨٢٦٥١٧٣٩١٦منةهللا وليد دمحم يوسف محمود٢٨٩٧ ٦٠

٧٥.٥٣٠٥١٣٨٢٤٩١٦٣٦١٥.٥منى احمد فهمي عبدالعال٢٨٩٨ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٢٥٣٣٧٢٥٦.٥١٦.٥٣٦١٧منى مهدى ابو الحديد ابو هاجر٢٨٩٩ ٥٦

٧٨٣٤.٥٥٣.٥٣٩٢٦١.٥١٦.٥٣٥١٨.٥مى مهدى ابو الحديد ابو هاجر٢٩٠٠ ٥٦.٥

٦٨٣٠.٥٤٥.٥٣٢٢٢١١٥٣٥١٦ميادة مجدى كمال احمد٢٩٠١ ٤٥

٧٨٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨١٨ميار دمحم ابراهيم الدسوقي دمحم٢٩٠٢ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٩١٥٣٩١٦ميان حسين سيد احمد٢٩٠٣ ٥٩.٥

٦٦٣٠٤٧٣٠٢٢٢١٥٣٠١٥ميرنا اشرف دمحم احمد٢٩٠٤ ٤٩

٧٥٣٣.٥٥١٣٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٨١٦نجاة عبدالعاطى سعيد عبدالعاطى٢٩٠٥ ٥٨

٦٨٢٦٤٥٣٥٢٢٥١٣.٥٣٠.٥١٥.٥ندى ايمن عبدالرحمن دمحم٢٩٠٦ ٥١

٧٣٣٠٥٢.٥٣٨٢٤٤١٥٣٥١٦.٥ندى خالد حسن سالمان٢٩٠٧ ٥٠.٥

٧٩.٥٣٦.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨.٥١٧ندى دمحم عبدالعال دمحم٢٩٠٨ ٥٩

٧٤٣٥.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٧ندى ياسر سعيد احمد٢٩٠٩ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٧١٧٣٩١٨نسمه دمحم احمد دمحم علي٢٩١٠ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٩.٥٣٩١٧نور اشرف السيد حسين٢٩١١ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧٠.٥١٨٣٨.٥١٨.٥نورا دمحم الشحات سليمان٢٩١٢ ٥٩

٧٧٣١.٥٥٢.٥٣٩٢٥٥.٥١٨٣٩١٧نوران عبدالرحمن حمدان حامد٢٩١٣ ٥٥.٥

٧٨٤٠٥٦٤٠٢٧٠.٥١٦٣٦.٥١٥نوران عمرو طه دمحم٢٩١٤ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٤٥٥.٥٣٨٢٦٠١٦٣٤.٥١٨نوران دمحم عزازى عبدالحافظ٢٩١٥ ٥٧

٧٨٣٨٥٨.٥٤٠٢٧١.٥١٥.٥٣٦١٦نورهان عبدالعظيم الشوادفى السيد٢٩١٦ ٥٧

٧٥٣١.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤٤١٥٣٨١٨نورهان عالء دمحم محمود احمد٢٩١٧ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٤٥٣.٥٣٧٢٥٨١٥.٥٣٨١٧نورهان عياد عيسى الشاعر٢٩١٨ ٥٨

٧٧.٥٣٣٥٠.٥٣٩٢٥٦.٥١٥٣٩١٦نورهان دمحم احمد السيد٢٩١٩ ٥٦.٥

٧٣٣٤.٥٥٧٣٨.٥٢٥٦١٧.٥٣٧.٥١٨.٥نورهان دمحم احمد دمحم٢٩٢٠ ٥٣

٧٦.٥٣٤٥٥٣٨.٥٢٥٩١٦.٥٣٨.٥١٧نورهان دمحم عبدالحميد خليل دمحم٢٩٢١ ٥٥

٧٢.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٧٢٥٢١٥.٥٣٤١٦نيرة سمير عطية مرسى٢٩٢٢ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٦٥٧.٥٣٩٢٦٥١٥٤٠١٨.٥هاجر حسام حسن دمحم٢٩٢٣ ٥٩

٧٢.٥٣٣٤٩٣٠٢٤٤.٥١٥٣٩١٧هاجر دمحم ابو الحمد بدر٢٩٢٤ ٦٠
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٧١.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٤٣١٦٣٥.٥١٧هاجر ياسر دمحم موسى٢٩٢٥ ٦٠

٧٥٣٨٥٥٤٠٢٦٤١٦.٥٣٣.٥١٦هايدى عباده على رضوان٢٩٢٦ ٥٦

٧٩٣٦.٥٥٢.٥٣٧٢٦٢.٥١٨٣٧١٦هايدى دمحم عبدالمجيد السيد سالم٢٩٢٧ ٥٧.٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٧٣٧١٧.٥هبه حسين احمد حسين علم الدين٢٩٢٨ ٦٠

٦٦.٥٣٥.٥٤٨٣٠٢٣٤١٦.٥٣٤.٥١٦هبه مازن بسام زين٢٩٢٩ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٣٣٩.٥٢٦٦١٧.٥٣٨١٧.٥هدى اشرف محمود احمد محمود٢٩٣٠ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧.٥٣٩١٨هدى مختار عبدالسالم مطاوع٢٩٣١ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٧١١٦.٥٣٦.٥١٧.٥هدير جمال يوسف عبدالرحمن٢٩٣٢ ٥٩

٧١.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٤٣١٥٣٦.٥١٦هدير ياسر دمحم موسى٢٩٣٣ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٧٢١٩٣٧١٧همس سيد مصطفى السيد٢٩٣٤ ٦٠

٦٧.٥٣٨٥٥.٥٣٥.٥٢٥٤.٥١٦٣٧١٧هنا اسامة دمحم دمحم٢٩٣٥ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٤١٧٣٧.٥١٧.٥هيام هانى زكريا دمحم٢٩٣٦ ٦٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣١.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٧١٥.٥وصال حاتم سالمه حسن٢٩٣٧ ٥٦.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٨٣٧١٧.٥يارا احمد عبدالمجيد امام٢٩٣٨ ٥٩.٥

٧٤٣٩٥٨٣٩٢٦٨.٥١٩٣٦.٥١٧يارا دمحم السيد شعبان٢٩٣٩ ٥٨.٥

٧٦٣٩٥٨.٥٣٩٢٧٢.٥١٩.٥٣٨١٨ياسمين سيد جالل ابراهيم٢٩٤٠ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٨٢٧٢١٨٣٧١٧ياسمين عماد احمد دمحم حسين٢٩٤١ ٥٩

٧٢.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٥٦١٥٣٥١٦ياسمين دمحم السيد عبدالرحمن٢٩٤٢ ٥٥.٥

٧٥٣٨.٥٥٣.٥٣٥٢٥٨١٥.٥٣٦١٦يسرا صالح كامل دمحم٢٩٤٣ ٥٦

٧٧٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٥٣٤.٥١٧يمنى ناصر على ابراهيم٢٩٤٤ ٥٧
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االسماعيلية شمال السيدة خديجة ع بناتاالدارة المدرسة
٧٤٣٦.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٥٤١٥٣٦.٥١٦.٥اسراء ابراهيم دسوقى عطيه٢٩٤٥ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٢١٧.٥٣٧١٨.٥اسراء صالح حسن صالح حسن٢٩٤٦ ٥٩

٧٣.٥٣٨٥٣٣٨.٥٢٥٥.٥١٦٣٥١٧.٥اسراء طارق دمحم عبدالرحمن٢٩٤٧ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٣٣٩٢٦٥١٥.٥٣٤.٥١٨اسراء دمحم محمود دمحم مسعود٢٩٤٨ ٥٨

٧٦٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٩.٥١٧٣٧١٧اسماء احمد جيالنى عبدالعظيم سالمة٢٩٤٩ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٧٢٤٧.٥١٥٣٦١٧.٥اسماء عبدالفتاح عواد دمحم موسى٢٩٥٠ ٥٤

٧٥.٥٣٤٥٣٣٨٢٥٤.٥١٥.٥٣٨١٧.٥اسماء دمحم سيد حسنين٢٩٥١ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٦.٥١٦٣٥.٥١٧االء احمد السيد احمد اسماعيل٢٩٥٢ ٦٠

٧٤.٥٣٧٥١٣٧٢٥٧١٥٣٤.٥١٧االء اشرف يحيى السيد احمد٢٩٥٣ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٤٢٥٤.٥١٨٤٠١٨االء سامح انيس دمحم٢٩٥٤ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٦٣٨١٧االء عبدالرحمن عبدالعظيم محمود٢٩٥٥ ٦٠

٧٤.٥٣٧٥٠.٥٣٩٢٥٣١٥٣٧.٥١٧.٥االء على احمد مراد٢٩٥٦ ٥٢

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩٢٧٠١٧٣٧١٧.٥االء دمحم رمضان احمد٢٩٥٧ ٥٦.٥

٧٦٣١.٥٥٦.٥٣٨٢٥٣١٥٣٨.٥١٦االء محمود حسين عبداللة٢٩٥٨ ٥١

٧٩٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٧٣٧١٧االء مصطفى مصطفى عبدالحميد٢٩٥٩ ٥٩.٥

٧٧٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٠١٧٣٦.٥١٧االء يوسف احمد السيد ابو زيد٢٩٦٠ ٥١

٦٦.٥٣٠٥١.٥٣٨٢٣٢.٥١٦٣٦.٥١٥امنيه اشرف دمحم على٢٩٦١ ٤٦.٥

٧٠٣٤٥٤.٥٣٩٢٥٠.٥١٦٣٧.٥١٥اميره اشرف صالح عباس عبده الشناوي٢٩٦٢ ٥٣

٦٤.٥٣٠٥٥٣٨٢٤١.٥١٦٣٥.٥١٧اميره تامر السيد على٢٩٦٣ ٥٤

٦٠٢٥.٥٥٠.٥٣٤٢٢٣١٥٣٠١٥امينة اسامه شوقي دمحم٢٩٦٤ ٥٣

٧٦٣١.٥٥٦.٥٣٦٢٥٤.٥١٥.٥٣٦.٥١٦ايات خالد امام عبدالمنعم٢٩٦٥ ٥٤.٥

٦٣٣٠٥١٣٥٢٢٦.٥١٦٣٦.٥١٧ايمان احمد محمود فهمى حريشه٢٩٦٦ ٤٧.٥

٦٣.٥٣٠٥٢٣٠٢٢٤.٥١٦٣٦١٧ايه بدوى السيد دمحم احمد٢٩٦٧ ٤٩

٧٩٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧٣٤.٥١٨ايه دمحم عبدالونيس غانم٢٩٦٨ ٦٠

٧٧٣٤٥٧.٥٣٩٢٦٤١٦٣٤١٦.٥ايه ممدوح صابر دمحم جاد٢٩٦٩ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٣٥٨.٥٣٧٢٥٦١٥.٥٣٤١٦.٥ايه نصر الدين دمحم حسن٢٩٧٠ ٥٥

٧٤٣٢.٥٥٦.٥٣٧٢٥١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥بسمة احمد حمدى سليمان داود٢٩٧١ ٥١.٥

٧٦٣١٥٦.٥٣٩٢٥٨١٥٣٦.٥١٦بسمة احمد دمحم دمحم٢٩٧٢ ٥٥.٥

٧٨٣٨٥٨٣٩٢٧٣١٥٣٨.٥١٥.٥بسمة اشرف دمحم احمد٢٩٧٣ ٦٠

٧٦.٥٣٢.٥٥٨٣٩٢٦٤.٥١٥٣٤١٥.٥بسملة عصام دمحم عبدالسالم دمحم٢٩٧٤ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٧٤٠٢٧٢١٦.٥٣٦.٥١٦.٥بسملة عمرو دمحم عبدالمجيد٢٩٧٥ ٦٠
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٧٤.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٦٩.٥١٨.٥٣٥١٨بسملة فايق دمحم احمد حسن٢٩٧٦ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٩١٨بسملة مصطقى مسلم شحات٢٩٧٧ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣.٥١٩٣٧١٨بسملة هيثم حسن دمحم٢٩٧٨ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤١٩٣٨١٩بسنت احمد دمحم السيد حسين٢٩٧٩ ٥٩

٧٣.٥٣١٥٢٣٤٢٥٠.٥١٦٣٦.٥١٧تسنيم حموده السعيد طلبه٢٩٨٠ ٦٠

٧٨.٥٣٧٦٠٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٨١٨.٥تسنيم خالد دمحم حسن٢٩٨١ ٥٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠تسنيم رضوان عبدالهادى عبدالرحمن٢٩٨٢ ٠

٧١.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٨١٨.٥تسنيم محمود فوزي عبدالسميع٢٩٨٣ ٥٨.٥

٧٧٣٧٥٧.٥٣٩٢٦٧١٥٣٧١٨.٥تقوى صالح على حسن بخيت٢٩٨٤ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٢١٨.٥٣٣.٥١٦.٥تقى تيسير دمحم السيد٢٩٨٥ ٥٧

٧٩٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٧٣٧١٧.٥تقى دمحم فتحى حسين٢٩٨٦ ٥٨.٥

٧٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٢١٧.٥جنه حسن حسن حسين٢٩٨٧ ٥٢.٥

٧٦.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٦٣٣١٧جنه مدحت عبدالحميد احمد٢٩٨٨ ٥٨

٧٧٤٠٥٨٤٠٢٧٤١٨٣٧١٨جنى ناصر حسانين ابراهيم حسانين٢٩٨٩ ٥٩

٧٢٣٢٥٥.٥٣٦٢٥٢١٨٣٣١٦حبيبة دمحم محمود عبدهللا٢٩٩٠ ٥٦.٥

٧٠٣١.٥٥٣٣٠٢٤٢.٥١٧.٥٣٣١٧.٥حبيبة ناصر دمحم احمد٢٩٩١ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٩١٨حنين طارق احمد صالح٢٩٩٢ ٦٠

٧٢.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٥٢١٨٣٠.٥١٧حنين دمحم احمد عبدالرحيم٢٩٩٣ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٤١٨.٥خلود عوده سالمة سالم٢٩٩٤ ٦٠

٦٧٣٠٤٧٣٥٢٣٥.٥١٦٣٢.٥١٦.٥راندا طارق عبدالعزيز ابراهيم٢٩٩٥ ٥٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٧.٥٢٧٣١٨٣٥.٥١٧.٥رحمة احمد سعيد محمود٢٩٩٦ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٩.٥٣٤.٥١٧.٥رحمه حسن السيد علي الشعيري٢٩٩٧ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧١١٨.٥٣٥.٥١٧.٥رحمه فكري احمد علي٢٩٩٨ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٧٣٤.٥١٨.٥ردينه ايمن دمحم عثمان٢٩٩٩ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٩.٥٣٦١٧.٥رزان موفق عبدالخالق عبدالرحمن٣٠٠٠ ٥٩

٧٣٣٦٥٥٣٧٢٥٥.٥١٩٣٥.٥١٧.٥رضوي عبدالوهاب عبد الوهاب دمحم٣٠٠١ ٥٤.٥

٦٢٣٥٥٢.٥٣٣٢١٩.٥١٨.٥٣١.٥١٦رنا دمحم عبدالحفيظ عبد الحفيظ٣٠٠٢ ٣٧

٧٢.٥٣٧.٥٥٩٣٨٢٦٣١٩٣٤.٥١٦.٥رهف عصام الدين عبدالعظيم دمحم٣٠٠٣ ٥٦

٧٢٣٥٥٥.٥٣٦٢٥٠١٨.٥٣٥١٦.٥روان الشاذلي فتحي دمحم٣٠٠٤ ٥١.٥

٧١٣١٥٠.٥٣٥.٥٢٤١١٦.٥٣٧.٥١٧روان دمحم صابر دمحم٣٠٠٥ ٥٣

٧١٣٢٤٧.٥٣٢.٥٢٣٥١٥.٥٣٦.٥١٧روضة دمحم نور الدين رشاد دمحم٣٠٠٦ ٥٢

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٩.٥٣٧.٥١٧.٥روضه ابراهيم السيد سعيد٣٠٠٧ ٥٩
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٧٥.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢١٧٣٧١٧.٥ريم السيد دمحم القطب دمحم٣٠٠٨ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٩.٥١٧ريناد كمال على دمحم٣٠٠٩ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٦ريهام حلمي حسن حسين شاهين٣٠١٠ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٤٣٧.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٧.٥١٧ساره احمد السيد محمود٣٠١١ ٥٩.٥

٧٤٣٨٥٢.٥٣٨٢٥٨١٧٣٥١٨ساره سعد انور دمحم دمحم٣٠١٢ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٧٣٨.٥١٨.٥ساره عبدهللا احمد محمود عليو٣٠١٣ ٦٠

٧٨٤٠٥٧٣٩٢٧٤١٦٣٦.٥١٧ساره منصور جاد الكريم احمد٣٠١٤ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٩١٧سدرة عبدالرحمن دمحم ديب بيطار٣٠١٥ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٥١٦٣٦.٥١٦.٥سلمى احمد ابراهيم نصرهللا٣٠١٦ ٥٦

٧٠.٥٣٤٥١٣٠٢٤٥.٥١٥٣٧١٨سلمي طلعت سيد دمحم٣٠١٧ ٦٠

٧٨٣٥.٥٥٨٣٩.٥٢٦٩١٦.٥٣٥١٧.٥سلمي دمحم سالمة حسين٣٠١٨ ٥٨

٧١.٥٣٦٥٤٣٥٢٥٢١٧٣٩١٦.٥سما احمد دمحم مسعود٣٠١٩ ٥٥.٥

٧٧٣٧.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٦٣٣.٥١٧.٥سما السيد المتولى سعد عبدالحميد٣٠٢٠ ٥٦

٧٢.٥٣٦٥٢.٥٣٨٢٥٠.٥١٦٣١١٦سما سيد محمود الصادق٣٠٢١ ٥١.٥

٧٦.٥٣٤.٥٥٥٣٥٢٥٧.٥١٦٣٨١٦سما وليد عبدهللا دمحم موسى٣٠٢٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧٥٨٣٨٢٦٥١٦٣٥١٧سندس احمد البدراوي احمد٣٠٢٣ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٢٤٥٣٥.٥٢٣٨١٦٣٤١٦سهام حسن دمحم حسن حسنين٣٠٢٤ ٥٥

٧٥٣٦٥٢٣٨.٥٢٥٩١٥.٥٣٦.٥١٨سهير حسن دمحم حسن حسنين٣٠٢٥ ٥٧.٥

٧٩٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٩١٦شروق طارق السيد عبدالعال عمران٣٠٢٦ ٥٨.٥

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٥٣٩.٥١٧.٥شمس احمد احمد احمد حسن٣٠٢٧ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٢٥١٣٦.٥٢٥٠.٥١٥٣٩.٥١٧شهد السيد ابراهيم عبده ابراهيم٣٠٢٨ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦.٥١٦٣٨١٦شهد خليفة غريب خليفة دمحم٣٠٢٩ ٥٩.٥

٦٩.٥٣٤.٥٥١.٥٣٩.٥٢٥١١٥٣٨.٥١٥شهد سيد محسن دمحم صالح٣٠٣٠ ٥٦

٧٢.٥٣٦٥٠.٥٣٩.٥٢٥٦١٥٣٦.٥١٦شهد شريف دمحم على حجاب٣٠٣١ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٠.٥١٦.٥٣٧١٥شهد دمحم احمد علي الدرواني٣٠٣٢ ٥٧

٧٣٣٤٥١٣٣.٥٢٤٦١٥٣٦١٧شهد دمحم حسن صالح٣٠٣٣ ٥٤.٥

٧١٣٣.٥٥٣٣٦٢٤٥١٧٣٧.٥١٦صفاء صبري السيد عطا٣٠٣٤ ٥١.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤١٥٣٩.٥١٦ضحي دمحم ابراهيم سليمان٣٠٣٥ ٥٩

٧٢.٥٣٤٤٨.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٥٣٩.٥١٧عزة عصام الدين عبدالعظيم دمحم٣٠٣٦ ٤٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٧.٥١٦علياء دمحم ابو بكر امين عبدالدايم٣٠٣٧ ٥٩.٥

٧٥٣٨٥٤.٥٤٠٢٦٠.٥١٥٣٦١٨فاطمه احمد رمضان تمام همام٣٠٣٨ ٥٣

٦٩.٥٣٥٥٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٥٣٧.٥١٥فاطمه الزهراء عنتر ابوالعطا عبدهللا٣٠٣٩ ٥٢.٥
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٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٦١٦.٥٣٧.٥١٦فاطمه رضا السيد محمود٣٠٤٠ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٦٣٦٢٦٣.٥١٥٣٩.٥١٦فاطمه عصام عبدالعزيز السيد٣٠٤١ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٦٤٩٣٤.٥٢٤٣١٥٣٩.٥١٥فاطمه عمرو دمحم ابراهيم السيد٣٠٤٢ ٥٠

٧٥.٥٣٥.٥٥٧٣٧.٥٢٦٠١٦.٥٣٩.٥١٨فاطمه فارس دمحم الماخذي٣٠٤٣ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٩٢٦٨.٥١٦٣٨.٥١٧فاطمه دمحم ابراهيم الدسوقى٣٠٤٤ ٥٩

٧٢٣٧.٥٥٥٣٧٢٥٩١٥.٥٣٩١٦فدوى عادل دمحم فرحات٣٠٤٥ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٠١٦٣٥.٥١٨فرح احمد حسن دمحم عبدالرحمن٣٠٤٦ ٥٧

٦٨٣٦.٥٥٣٣٤.٥٢٤٠.٥١٥٣٩١٦فرح احمد فتحي ابراهيم موسي٣٠٤٧ ٤٨.٥

٧١٣٧.٥٥٣٣١٢٤٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٥فرح ايمن جودة عرفات٣٠٤٨ ٥١

٧٥٤٠٥٨٤٠٢٧١.٥١٥.٥٣٩١٦فرح عادل حسيني حسن٣٠٤٩ ٥٨.٥

٦٩٣٦.٥٤٨٣١.٥٢٣١.٥١٥٣٨.٥١٦فرح دمحم محمود عيد عبدالقادر٣٠٥٠ ٤٦.٥

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٦١٧٣٨١٧.٥فريده دمحم علي عايش ابراهيم٣٠٥١ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٢٣٨٢٦٢١٦.٥٣٩١٦.٥كنزى دمحم عبداللطيف عبدالرحمن٣٠٥٢ ٥٨.٥

٧٣٣٨٥١٣١.٥٢٤٧١٦٣٨١٥.٥مايسة دمحم مطاوع مطاوع٣٠٥٣ ٥٣.٥

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢١١.٥١٨.٥٣٦١٦مرفت منتصر غازى دمحم٣٠٥٤ ٤٥

٧٠٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٠١٨٣٧١٦.٥مريم احمد سعيد دمحم٣٠٥٥ ٥٢.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٧١٧مريم السيد عبدالظاهر دمحم٣٠٥٦ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩٢٦٠.٥١٧.٥٣٨١٧.٥مريم حاتم ابو الفتوح دمحم٣٠٥٧ ٥٥

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٨١٦.٥مريم حسن ابراهيم احمد٣٠٥٨ ٥٩.٥

٦٩.٥٣٠٤٧٣٧٢٢٨.٥١٧.٥٣٨١٦مريم حسين دمحم احمد على٣٠٥٩ ٤٥

٧٤.٥٣٣٥٣٣٥٢٤٧.٥١٧٣٨١٧.٥مريم حماد دمحم على٣٠٦٠ ٥٢

٢٧.٥١٠.٥٧.٥١٠٨٥.٥١٥٣٣١٦مريم حمادة عبدالحميد عطية٣٠٦١ ٣٠

٧٦٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٩١٦.٥مريم سيد خلف دمحم فرغلى٣٠٦٢ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥١٣٤.٥٢٥٢١٨٣٩١٥.٥مريم شعبان دمحم شعبان٣٠٦٣ ٥٣.٥

٦٦٣٠٤٩.٥٢٤.٥٢١٦١٥.٥٣٤١٥مريم طارق صبرى شعبان القسطاوى٣٠٦٤ ٤٦

٧٩٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦١٩٣٨١٧مريم عزالدين احمد عز الدين٣٠٦٥ ٥٩.٥

٧٧٣٣.٥٥٨.٥٣٣.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٨١٧.٥مريم ماهر اسماعيل ماهر٣٠٦٦ ٥٩

٧٨٣٤٥٧٣٩.٥٢٦٧.٥١٦٣٩١٦.٥مريم مجدى السيد على٣٠٦٧ ٥٩

٧٧.٥٣٠٥٠.٥٣٣٢٤٥.٥١٦٣٨١٦مريم دمحم ابوالفتوح سيد طايع٣٠٦٨ ٥٤.٥

٧١.٥٣٠.٥٥٥٣١٢٣٦.٥١٥.٥٣٥١٥مريم دمحم حسين عبدهللا٣٠٦٩ ٤٨.٥

٦٩٣٠٤٦٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٩١٥.٥مريم دمحم سيد محمود دمحم٣٠٧٠ ٤٦.٥

٧٩٣٩٥٨٣٨.٥٢٧٤١٧٣٨١٦مريم دمحم دمحم ابراهيم٣٠٧١ ٥٩.٥
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٦٧.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٥١٦.٥٣٧١٥ملك احمد عبدالعزيز حسين٣٠٧٢ ٥٢

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨٢٠٣٨١٩.٥ملك دمحم عبدالمنعم حسب هللا٣٠٧٣ ٥٩.٥

٦٧.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٣٦١٦٣٧١٦ملك يسرى محمود عياد٣٠٧٤ ٥١

٧٦.٥٣٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠١٥.٥٣٩١٨منار حسن دمحم حسين٣٠٧٥ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٤٥٠٣٠٢٢٥.٥١٥٣٦١٦.٥منار على عراقى على٣٠٧٦ ٤٥

٧٠.٥٣٣٥٤٣٣.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٥١٥مناى دمحم السيد محمود٣٠٧٧ ٥٤.٥

٦٤.٥٣٠٤٩٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥منةهللا احمد صالح دمحم الزملوط٣٠٧٨ ٤٨

٧٥.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٤٢٥٧١٥٣٦١٥.٥منةهللا عماد الدين صبحى دمحم التهامى٣٠٧٩ ٥٥.٥

٧٣٣٥.٥٥٢٣١٢٤٦.٥١٥٣٤.٥١٦منةهللا دمحم ابو زيد محمود٣٠٨٠ ٥٥

٧٥٣٥.٥٥٧٣٩٢٦٥١٦٣٥.٥١٦منةهللا دمحم حلمى توفيق٣٠٨١ ٥٨.٥

٧٧٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٢١٥٣٦١٦.٥منه حسن دمحم عبداللطيف٣٠٨٢ ٥٧.٥

٦٦.٥٣٣٤٥٣١٢٢٤.٥١٥٣٦١٧منه عمرو السيد عبدالجليل٣٠٨٣ ٤٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٤٣٦٢٦١١٥٣٧.٥١٧.٥منى دمحم احمد السيد٣٠٨٤ ٥٥

٧٢.٥٣٠.٥٤٩٣٦٢٣٩.٥١٧٣٨١٧مى عيد ابراهيم عيد٣٠٨٥ ٥١.٥

٧٤٣٠.٥٤٦.٥٣٤٢٣٠١٥٣٥.٥١٥.٥ميار على سيد علي٣٠٨٦ ٤٥

٧٠٣٢٥٠.٥٣٨٢٤٣.٥١٥٣٦١٧.٥نادين عبيد سعد الدين عبيد٣٠٨٧ ٥٣

٧٥٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٦١٧.٥٣٩١٧.٥ناريمان مدحت علي دمحم عطيه شبانه٣٠٨٨ ٥٨.٥

٧١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤١١٥٣٢١٦نانسى صبور حنيدق ابوالحسن٣٠٨٩ ٦٠

٧٤٣٧.٥٥٦٣٧٢٦٤١٦٣٩١٦.٥نانسي ناصر الحسيني دمحم٣٠٩٠ ٥٩.٥

٧٨٣٢.٥٥٢٣٥٢٥٧.٥١٦٣٩١٧ندي احمد السيد العربي٣٠٩١ ٦٠

٧٨٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥١٧٣٩١٧.٥ندى حسام قطب صيام٣٠٩٢ ٦٠

٦٥.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٨١٧ندى خالد دمحم مصطفى٣٠٩٣ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨.٥١٧.٥ندى عاطف دمحم محمود دمحم٣٠٩٤ ٥٩.٥

٧٠٣٥.٥٤٥٣٨٢٣٧١٧.٥٣٧.٥١٥.٥ندى محمود سالمه دمحم٣٠٩٥ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٧.٥نسمة سامح حسن صالح٣٠٩٦ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٦٣٧.٥١٧.٥نهى السيد عبدالسالم دمحم٣٠٩٧ ٦٠

٧٨٣٧٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٨١٨نوران ابراهيم محمود احمد٣٠٩٨ ٥٨.٥

٧٣٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٥١٥٣٨١٦.٥نوران حشمت محمود دمحم٣٠٩٩ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩٣٧.٥١٧نوران دمحم حسنى دمحم دمحم بدر٣١٠٠ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٦٩١٨٣٧١٧.٥نوران ناصر احمد حسن٣١٠١ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٣.٥١٧٣٨.٥١٦.٥نوران وليد السيد عبدالعظيم السيد٣١٠٢ ٥٩

٧٥٤٠٥٨.٥٣٨٢٧٠١٦.٥٣٧١٦نورة عبدالمجيد الحربي ابراهيم٣١٠٣ ٥٨.٥
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٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٧٢٧٠١٧٣٦١٧.٥نورهان اشرف احمد احمد العيوطى٣١٠٤ ٥٩

٧١.٥٣٥.٥٥٤٣٠٢٤٢.٥١٨٣٤.٥١٧نورهان تامر علي دمحم عطيه شبانه٣١٠٥ ٥١.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٦٤.٥١٧.٥٣٧١٨نورهان ممدوح صالح دمحم على ياقوت٣١٠٦ ٥٥

٧٧٣٩.٥٥٩٣٧٢٧٢١٧.٥٣٥.٥١٧.٥هاجر احمد دمحم محمود٣١٠٧ ٥٩.٥

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩٢٧١.٥١٨.٥٣٨١٧هاجر عماد عبدالمنعم توفيق٣١٠٨ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٦٢٦٨١٦.٥٣٧.٥١٩هالة دمحم عبدهللا دمحم دمحم هاشم٣١٠٩ ٥٦

٧٦٣٧.٥٥٤٣٠٢٤٩١٧٣٧.٥١٦.٥هايدى احمد دمحم أحمد سيد أحمد خليفه٣١١٠ ٥١.٥

٧٥.٥٣٧٥٣٣٠٢٤٥.٥١٦٣٧١٨هايدى دمحم سعد عبدالعزيز٣١١١ ٥٠

٧٦٣٧.٥٥٨٣٦٢٦٧.٥١٨٣٦.٥١٨هبه هللا تامر دمحم لطفى٣١١٢ ٦٠

٧٩٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٩١٧٣٦١٧.٥هدى السيد دمحم احمدي٣١١٣ ٥٦.٥

٧٥٣٦.٥٥٤٣١٢٤٨١٥٣٦.٥١٧.٥هدى دمحم ابراهيم حسن٣١١٤ ٥١.٥

٧٦٣٩٥٩٣٤٢٦٤١٧٣٥.٥١٧يارا حسن دمحم حسن غنام علي٣١١٥ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٧.٥٣٦١٧يارا عماد عبدالحليم عبدالسالم٣١١٦ ٦٠

٦٠.٥٣٠٤٦.٥٢١.٥١٩٥.٥١٦٣٥١٦.٥يارا دمحم صبحي احمد٣١١٧ ٣٧

٧٣.٥٣٧.٥٥١.٥٣٢٢٤٩١٥.٥٣٥.٥١٨ياسمين ايمن محمود ابراهيم٣١١٨ ٥٤.٥

٧٠٣٨.٥٥٣٣٨٢٥٣١٦.٥٣٥١٥.٥ياسمين رضا دمحم امين٣١١٩ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٨٥٧٣٧٢٦٨.٥١٦٣٨١٧.٥ياسمين عماد الدين دمحم محمود٣١٢٠ ٦٠

٧٨٣٩٥٦٣٣٢٦٤١٧٣٨١٨يسرا مصطفي يسري عبدالمجيد٣١٢١ ٥٨

٦٤٣١٤٥٢٠.٥٢٠٥.٥٠٣٣١٥.٥دعاء جمال ابراهيم دمحم نصر٢٢٥٢١ ٤٥

٠١٥١٥١٠٥٥٠٢٣١٦.٥سيدرا عصام نادر الراعى٢٢٥٢٢ ١٥
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االسماعيلية شمال الشيخ زايد االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٧٤٠٥٩٣٩٢٧٤١٧.٥٣٧.٥١٦اروي عادل جودة غريب٣١٢٢ ٥٩

٧٢٣٨٥٣.٥٣٠٢٤٩.٥١٨٣٥١٥.٥اسراء ابراهيم عبدالوهاب امين احمد٣١٢٣ ٥٦

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٨.٥٣٧١٧اسراء طارق حافظ شحاته درويش٣١٢٤ ٦٠

٧١.٥٤٠٥٨٣٥٢٦١.٥١٨.٥٣٥.٥١٨اسراء محمود شعبان عبدالسالم٣١٢٥ ٥٧

٦٨.٥٣٦.٥٤٦٣٠.٥٢٣٢١٨٣٥.٥١٥.٥اسماء غريب دمحم السيد درباله٣١٢٦ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٦٥٣.٥٣٢.٥٢٤٥.٥١٨.٥٣٤١٨.٥اسماء فتحى دمحم عليان خليل٣١٢٧ ٥١

٧٣٣٧٥٠.٥٣٧٢٥٢.٥١٨.٥٣٦١٩االء عبدالدايم على عوض نوفل٣١٢٨ ٥٥

٧٧٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٢.٥١٨.٥٣٧.٥١٧االء دمحم فؤاد عبده على٣١٢٩ ٥٩

٦٨.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٣٢٤٨.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥االء نصر على محمود بغدادى٣١٣٠ ٥٥

٧٦٤٠٥٩٣٩٢٧٤١٨.٥٣٦.٥١٧االء يوسف دمحم يوسف٣١٣١ ٦٠

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٧١٨.٥الزهراء عبدالغنى سالم دمحم٣١٣٢ ٥٩

٧٥٣٧٥٦٣٧٢٦٢١٨٣٧١٩امانى اسماعيل دمحم احمد٣١٣٣ ٥٧

٦٦.٥٣٨.٥٥٠٣٤٢٤٦.٥١٦.٥٣٤١٨.٥امنيه كريم السيد دمحم٣١٣٤ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٩.٥١٦٣٦.٥١٧اميره عبدالحليم دمحم فاوى٣١٣٥ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٦٩١٦.٥٣٦١٧.٥اميره دمحم غريب ابراهيم٣١٣٦ ٥٧

٦٥٣٢٥٢٣٣٢٣٧.٥١٧٣٨١٦.٥انجي دمحم طلعت دمحم حسين٣١٣٧ ٥٥.٥

٦٢.٥٣٠.٥٤٩.٥٢٢.٥٢١٤١٥.٥٣٥١٦اهلة ضياء صالح الدين علي الشريف٣١٣٨ ٤٩

٧١٣٦٥١.٥٣٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٦١٧.٥ايةهللا ابراهيم عبدالقادر احمد علي٣١٣٩ ٥٦

٦٨.٥٣٠.٥٤٦٣٠٢٣٥١٥٤٠١٥ايةهللا شعبان دمحم التهامى احمد٣١٤٠ ٦٠

٦٤.٥٣٧٥٣.٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٧٣٧١٦.٥ايةهللا وليد فريد فريد٣١٤١ ٥٦

٧١٣٢٤٩.٥٣٠٢٤٢.٥١٥٣٤١٥ايثار ابراهيم دمحم ابراهيم سويلم٣١٤٢ ٦٠

٦٧٣٥.٥٤٩٣٣.٥٢٣١١٥.٥٣٨.٥١٥ايفون ايهاب منصور عبدالملك ونيس٣١٤٣ ٤٦

٧٧٣٦.٥٥٩.٥٤٠٢٦٣١٨٣٨.٥١٧ايمان السيد محمود حسين المغربي٣١٤٤ ٥٠

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٦٥١٨.٥٣٨١٦.٥ايمان محمود احمد التهامى دمحم٣١٤٥ ٥٣.٥

٧٠٣٦.٥٥٢.٥٣٦٢٤٤١٧.٥٣٧١٨ايه احمد دمحم عبدالحميد٣١٤٦ ٤٩

٧٦٣٦.٥٥٥٣٨٢٥٩.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥ايه عوض عبدالكريم عوض٣١٤٧ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٧باسنت اسامة السيد موسى٣١٤٨ ٦٠

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٨٣٨.٥١٧بسملة ايمن سمير أمين بهادر٣١٤٩ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧٣٧.٥١٧بسملة عصام دمحم علي٣١٥٠ ٥٦

٦٩.٥٣٦٥٦٣٦٢٥١١٥٣٩.٥١٦بسنت عصام عبداللطيف رسالن٣١٥١ ٥٣.٥

٧٧٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٦٨١٥٣٩.٥١٧تسنيم السيد مدبولي حسين٣١٥٢ ٥٥
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٧٠٣٧٥٢.٥٣٣.٥٢٣٨١٥٣٦١٥تسنيم عبدالفتاح دمحم االنور عبد الفتاح٣١٥٣ ٤٥

٧٦٣٥.٥٥١٣٣.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٦١٥تقى ابراهيم دمحم دمحم سعد٣١٥٤ ٥٠.٥

٧٠.٥٣٥٥٠٣٠٢٤٥.٥١٧٣٥.٥١٨تقى دمحم مصطفى عبدالفتاح٣١٥٥ ٦٠

٧٧٣٩٥٨٣٩٢٧٢١٥.٥٣٨١٦جاسمين نشات اسماعيل رياض٣١٥٦ ٥٩

٧٣٣٥.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٦٣٨١٦جنه وائل فاروق دمحم تويج٣١٥٧ ٥٨

٧٥٣٦.٥٥١٣٨.٥٢٥٨١٦٣٦١٦جودى حسن عرفه حسن٣١٥٨ ٥٧

٧١٣٥٤٦.٥٣٦٢٤٣١٥٣٩.٥١٦جونا اميل عزيز سناده٣١٥٩ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٧٤٩.٥٣٨٢٤٨١٥٣٣.٥١٥حبيبة محسن فكري محمود٣١٦٠ ٥٠

٦٩.٥٣١٤٦.٥٣١٢٣٢١٥٣٧١٧دنيا وليد شعيب حسن٣١٦١ ٥٤

٦٧.٥٣٦٤٦.٥٣٤٢٤٤١٥٣٤.٥١٨رحمة السيد محمود عبدالغفار٣١٦٢ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧٣٤.٥١٧رحمه عادل دمحم حسين عبدهللا٣١٦٣ ٥٩.٥

٦٣٣٠٥١.٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٥١٦رحمه هانى عبدالمنعم دمحم احمد٣١٦٤ ٤٧.٥

٧٤٣٥.٥٥٦.٥٣٤٢٤٥١٦٣٦.٥١٦رشا دمحم سليمان احمد٣١٦٥ ٤٥

٦٨٣٠.٥٤٩٣٥.٥٢٣٤١٧٣٣.٥١٦.٥رقيه حسن احمد عبدهللا حناوى٣١٦٦ ٥١

٧٤.٥٣٠٥٤٣٦.٥٢٥٢١٧٣٩.٥١٩رنا تامر مصطفى السيد٣١٦٧ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٣١٧٣٩١٦.٥رنوة احمد عوض احمد٣١٦٨ ٦٠

٧٥.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٧.٥١٦٣٧١٨روان احمد احمد ابراهيم منصور٣١٦٩ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٢٥٠.٥٣٥٢٤٥.٥١٦٣٥.٥١٨روان حسن نبيل عبدالكريم٣١٧٠ ٥٤.٥

٧٤٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٤٣.٥١٥٣٣١٧.٥روداينا فخري السيد احمد حسن٣١٧١ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٣٤٧٣٠٢٤٢.٥١٦٣٢.٥١٧روضة سيد دمحم سليم٣١٧٢ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥٧٤٠٢٧٠١٥٣٦.٥١٥ريم رائد صالح دمحم٣١٧٣ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٧١١٥٣٧.٥١٦.٥ريم كامل سيد دمحم٣١٧٤ ٦٠

٧١.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٨٢٥٦.٥١٥٣٣١٦.٥زينه ايهاب عبدالعزيز محمود٣١٧٥ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٨٢٠ساره احمد صالح مصلحى٣١٧٦ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٤٣٨٢٥٨.٥١٧.٥٣٥١٧.٥ساره ايمن عبدالنعيم أحمد دمحم فراج٣١٧٧ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٤٣٤٢٤٥.٥١٧.٥٣٧١٧ساره دمحم فوزى صالح نور الدين٣١٧٨ ٤٩.٥

٦١.٥٣٠٥٠٣٥٢٢٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٦ساره دمحم مصطفى عبدالحميد٣١٧٩ ٤٩

٧٦٣٠٤٨.٥٣٠٢٤٤.٥١٧٣٢.٥١٥سحر خالد احمد زكى المحجوب٣١٨٠ ٦٠

٧٣.٥٣٢.٥٥٥٣٧٢٥٣.٥١٧٣٣١٦سلمى سمير دمحم معوض٣١٨١ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٠١٧.٥٣٦.٥١٧.٥سلمى عبدالحميد حسن احمد حسين٣١٨٢ ٥٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦٦١٨٣٤١٦.٥سلمى عبدالناصر عباس احمد٣١٨٣ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٣١٨٣٤.٥١٧.٥سلمى دمحم عاطف رضوان٣١٨٤ ٦٠
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٧٦٣٧٥٦.٥٣٨٢٦٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥سلمى دمحم وسيم احمد٣١٨٥ ٥٩

٦٨.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٠٢١٦.٥١٧٣٥١٧سلمى ناصر الدين احمد مرسي حسن٣١٨٦ ٣٤

٧٥.٥٣٩٥٩٣٦٢٦٨.٥١٨.٥٣٦١٨سما احمد دمحم زكريا٣١٨٧ ٥٩

٧٢.٥٣٥.٥٥٣٣٦٢٤٥١٧٣٦.٥١٧سما اسامة منصور دمحم٣١٨٨ ٤٨

٦٩٣٥.٥٥١٣٤٢٣٨.٥١٦٣٦.٥١٧.٥سما ياسر دمحم السيد لبيب٣١٨٩ ٤٩

٦٤٣١.٥٥٢٣٥٢٣٠.٥١٧٣٧١٧.٥سماح السيد السيد ابراهيم احمد٣١٩٠ ٤٨

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٤٢٣٨١٦٣٩١٥سمر السعيد على غالب٣١٩١ ٥٤

٧٨٣٥٥٥.٥٣٩٢٦٤١٧٣٨١٧سهيله حسن السيد رجب ابراهيم٣١٩٢ ٥٦.٥

٦٨٣٣.٥٥٢٣٤٢٣٢.٥١٧٣٣١٧شروق رضا فتحى دمحم٣١٩٣ ٤٥

٦٦٣٥٥٤٣٤٢٤٢.٥١٧.٥٣٥.٥١٨شروق محمود دمحم محمود شاهين٣١٩٤ ٥٣.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٨.٥٣٨١٧.٥شهد رضا احمد دمحم طه٣١٩٥ ٥٨

٧٨.٥٣٧٥٩٣٩٢٦٩.٥١٨٣٦١٧.٥شهد دمحم السيد سليمان٣١٩٦ ٥٦

٧٤.٥٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٨٣٧.٥١٧.٥شهد دمحم عبدالعزيز مهنى صالح٣١٩٧ ٦٠

٦٨.٥٣٤٤٨٣٣٢٣٣١٩٣٣.٥١٦.٥شهد وليد هاشم عبدهللا محمود٣١٩٨ ٤٩.٥

٧٤٣٦٥٥٣٩.٥٢٥٩١٩٣٨١٨شيماء دمحم حامد دمحم سمره٣١٩٩ ٥٤.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٤.٥١٨شيماء دمحم زكى دمحم٣٢٠٠ ٥٩

٧٢٣٥.٥٤٨٣٧٢٥٠.٥١٩٣٣.٥١٧غاليه حازم رجب السيد سيد٣٢٠١ ٥٨

٧٥.٥٣٣٥٢.٥٣٣٢٥٤١٥٣٧.٥١٨فاطمه احمد فوزى نور الدين احمد٣٢٠٢ ٦٠

٦٣.٥٣٢٤٥٣٢٢١٧.٥١٧٣٤.٥١٧.٥فاطمه دمحم رجب حسن٣٢٠٣ ٤٥

٦٩.٥٣٣٤٥٣٤٢٢٩.٥١٨٣٦١٥.٥فاطمه محمود حسن عفيفى٣٢٠٤ ٤٨

٧٥٣٤.٥٥٢.٥٣٦٢٥٧١٨.٥٣٧١٥.٥فاطمه وليد ابراهيم مصطفى مصطفى٣٢٠٥ ٥٩

٧٩٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٩٣٦.٥١٧.٥فرح ذكى دمحم ذكى٣٢٠٦ ٦٠

٧٨.٥٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩١٨.٥٣٥.٥١٦كنزي دمحم علي دمحم جمعة٣٢٠٧ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٦٦١٨.٥٣٥١٥.٥كوثر سامر ابراهيم الدسوقى دمحم عبدهللا٣٢٠٨ ٥٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٨٤٠٢٦٩.٥١٨.٥٣٥.٥١٨لبنى سيد ابراهيم عبده عز٣٢٠٩ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٠.٥٤٩٣٨٢٥٠١٥٣٠.٥١٧ليندا دمحم على عبدالعال٣٢١٠ ٦٠

٧٧٣٩٥٩٤٠٢٧٥١٨.٥٣٤.٥١٦.٥ماجده عالءالدين جميل سعيد سالم٣٢١١ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٨١٩٣٥.٥١٧مروة خالد دمحم ابراهيم احمد البربري٣٢١٢ ٥٦

٦٩٣٠٤٥٣٣.٥٢٢٤١٧.٥٣٤.٥١٧مريم ابو المعاطى على شوقى حافظ٣٢١٣ ٤٦.٥

٦٠٢٠.٥٣٧.٥٢٣.٥١٨٦.٥١٥.٥٣٢١٧.٥مريم االمير حسن قاسم٣٢١٤ ٤٥

٧٠٣٤٥٤.٥٣٨٢٤٥.٥١٨٣٣.٥١٦مريم شريف دمحم مصطفى دمحم٣٢١٥ ٤٩

٦٩٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢٢٤.٥١٨.٥٣٤١٥.٥مريم شعبان مرسى دمحم عبدهللا٣٢١٦ ٤٦.٥
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٧٥٣٦.٥٥٠٣٩.٥٢٥١.٥١٩٣٣١٧.٥مريم على احمد دمحمالفقى٣٢١٧ ٥٠.٥

٧١.٥٣٥٤٩٣٨٢٤٩.٥١٩٣٥١٧.٥مريم عمرو دمحم سعيد عبدالرحمن٣٢١٨ ٥٦

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٦.٥١٧مريم دمحم ابو الفتوح الحسينى خضر٣٢١٩ ٥٩.٥

٧٦٣٥.٥٥٣.٥٣٩٢٦٤١٩٣٥.٥١٧مريم دمحم عبدالعليم صالح عيسى٣٢٢٠ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٥٤٠٢٧٣.٥١٩.٥٣٦١٧مريم دمحم محمود الباز٣٢٢١ ٦٠

٦٢.٥٢٥٤٥٣١٢١٠.٥١٨.٥٣٤١٥مريم دمحم مصطفى مهدى٣٢٢٢ ٤٧

٧٤.٥٣٨٥٠٣٩٢٥٤١٩٣٦١٦مريم وليد يسرى دمحم كمال٣٢٢٣ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٢.٥١٧.٥٣٦١٦.٥ملك متولى احمد على٣٢٢٤ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧٤٠٢٧١١٧.٥٣٦.٥١٩ملك وليد صالح الشوادفى نجم٣٢٢٥ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٦٨.٥١٨٣٨١٨.٥منةهللا احمد صالح دمحم٣٢٢٦ ٥٥.٥

٧٦٣٠٤٧.٥٣٠٢٤٣.٥١٥٣١.٥١٦منةهللا السيد ابو زيد دمحم٣٢٢٧ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٥.٥١٨٣٩١٦منةهللا عمر سيد دمحم السيد٣٢٢٨ ٥٥.٥

٧١٣٠٤٥٣٢.٥٢٣٢١٧٣٦١٥.٥منةهللا مجدى اسماعيل سليمان قاسم٣٢٢٩ ٥٣.٥

٧٤٣٢٥٢.٥٣٦٢٥٤١٨٣٧١٧منةهللا مصطفى جمعه دمحم٣٢٣٠ ٥٩.٥

٦٩.٥٣٠٥١٣٦.٥٢٤٢١٧.٥٣٩١٥منةهللا هيثم دمحم ابراهيم دمحم٣٢٣١ ٥٥

٧٧٣٧.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠١٧.٥٣٩١٥.٥منه ابراهيم عبدالكريم عوض٣٢٣٢ ٥٩.٥

٦٩٣٠٤٥٣١٢٢٣١٧.٥٣٨١٦.٥منه السيد دمحم على٣٢٣٣ ٤٨

٧٣٣١٤٧.٥٣٤.٥٢٤١.٥١٦٣٨١٥.٥منه حسام الدين السيد احمد٣٢٣٤ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٥١٥٣٣.٥١٦منه سمير عبدالرؤف على٣٢٣٥ ٦٠

٦٩.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٤.٥١٦منى دمحم عبدالرحمن دمحم٣٢٣٦ ٦٠

٧٤.٥٣٣.٥٥٤٣٩٢٥٩١٦٣٦١٦.٥مودة حسن عبدالعال سليمان٣٢٣٧ ٥٨

٦٤٢٤٤٥٣٠٢٠٨١٥.٥٣٧١٦.٥مى حسان احمد حسان دمحم٣٢٣٨ ٤٥

٧٦٣١.٥٥٢٣٧.٥٢٥٤١٧.٥٣٨١٦ميار مصطفى عيد ابراهيم سواح٣٢٣٩ ٥٧

٧٢.٥٣٠٥١.٥٣٤٢٤١.٥١٧.٥٣٦١٦ميرنا خالد عبدهللا على الهوايرى٣٢٤٠ ٥٣.٥

٦٦.٥٢٤.٥٤٥٣٠.٥٢١١.٥١٥.٥٣٦١٦.٥نادين صالح دمحم زين العابدين صالح٣٢٤١ ٤٥

٧١.٥٣٠٤٦.٥٣١٢٣٩١٩٣٦.٥١٦نانسي اسماعيل سيد احمد دمحم٣٢٤٢ ٦٠

٧١.٥٢٦٤٥٣٣٢٢٩.٥١٧.٥٣٩١٥ندا مصطفى على مسعد٣٢٤٣ ٥٤

٧٩٣٧٥٤.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٩١٧ندى السيد حامد محمود عبدالفتاح٣٢٤٤ ٥٩.٥

٧٤٣٣٤٥٣٦٢٤٣.٥١٧.٥٣٩١٥ندى وليد دمحم شلبى الرودي٣٢٤٥ ٥٥.٥

٧١٣٤٤٥٣٣٢٣٨.٥١٧.٥٣٩١٥نرمين طارق دمحم طلعت عبدالحليم اسماعيل٣٢٤٦ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٥٤٨.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٧.٥٤٠١٦.٥نور احمد احمد حسن عبدهللا عزام٣٢٤٧ ٥٨

٧٢.٥٣٠٤٧.٥٣٣.٥٢٣٤١٥٣٨١٧نور عزت عبدالرحمن ابراهيم الشناوى٣٢٤٨ ٥٠.٥
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٧٠.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٢٢٤٨.٥٢٠٣٧.٥١٧نوران احمد امين دمحم٣٢٤٩ ٦٠

٧١.٥٣٦٥١٣٦٢٥١.٥١٥.٥٣٧١٧نوران ياسر احمد احمد٣٢٥٠ ٥٧

٦٧.٥٣٤٥٢.٥٣٢.٥٢٤١١٦.٥٣٨١٧نوره ابراهيم ابراهيم عبدهللا حجاج٣٢٥١ ٥٤.٥

٦٨٣٢.٥٥٠.٥٣١٢٣٣.٥١٦٣٧.٥١٨.٥نوره غريب يونس يونس٣٢٥٢ ٥١.٥

٧٦٣٦٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٧٣٧١٧نورهان الشاذلى دمحم عباس٣٢٥٣ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٧٥١٣٤.٥٢٥٤١٦.٥٣٦.٥١٦هاجر دمحم ابراهيم يوسف٣٢٥٤ ٥٨

٧٦.٥٣٠٥١٣٦.٥٢٥٢١٦.٥٣٥.٥١٧هاجر محمود سيد محمود٣٢٥٥ ٥٨

٦٥٣٢.٥٥١٣١٢٢٥١٦٣٦١٨.٥هدى رشاد دمحم احمد٣٢٥٦ ٤٥.٥

٧٢٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٩.٥١٥٣٤١٥هدى دمحم عبدالحميد محمود عبد الحميد٣٢٥٧ ٦٠

٧٠.٥٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٥٢١٥٣٦.٥١٧هنا ابراهيم محمود ابراهيم٣٢٥٨ ٥١.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٨٣٧١٦.٥هنا اشرف حنيدق سيد الوزيرى٣٢٥٩ ٥٥.٥

٧١.٥٣٩٥٢٣٦٢٥٠١٥٣٣.٥١٧.٥هنا السيد فاروق احمد الحفنى٣٢٦٠ ٥١.٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٧٢٥٣.٥٢٠٣٩.٥١٧هنا هشام ابراهيم خليل دمحم سالم٣٢٦١ ٦٠

٧٣.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٧٢٥٠.٥٢٠٣٩.٥١٥وردة السيد على سامى٣٢٦٢ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٤٤٠٢٦٤.٥١٧٣٦.٥١٨ياسمين خالد ابراهيم دمحم احمد٣٢٦٣ ٥٤

٧٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٦٣٦.٥١٧ياسمين خالد حسن دمحم٣٢٦٤ ٥٣

٧٣.٥٣١٤٦٣٠٢٤٠.٥١٨٣٩.٥١٦ياسمين سعد عبدالعزيز دمحم العليمى٣٢٦٥ ٦٠

٧٢٣٧٥٦٣٧.٥٢٥١١٥.٥٣٤.٥١٥ياسمين عالء دمحم دمحم الزاوى٣٢٦٦ ٤٨.٥

٧٤٣٨٥٥.٥٣٨٢٦١.٥١٥.٥٣٦.٥١٥ياسمين دمحم احمد حسن٣٢٦٧ ٥٦

٧٤.٥٣٨٥٣٣٧.٥٢٥٥١٥.٥٣٨.٥١٥يوستينا مدحت منير متى سلمون٣٢٦٨ ٥٢
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االسماعيلية شمال أسماء بنت أبى بكر اإلعدادية بناتاالدارة المدرسة
٦١.٥٣٢٤٨.٥٣٠٢١٧١٦٣٦١٧ابتسام عبدهللا دمحم دمحم٣٢٦٩ ٤٥

٧٤٣٨٥٧.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٦٣٦.٥١٨.٥اسراء حسن دمحم عاشور٣٢٧٠ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٧اسراء دمحم السيد ابراهيم خضر٣٢٧١ ٥٤.٥

٦٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٢٢٢٩.٥١٦٣٥.٥١٦.٥اسراء محمود ابراهيم عبدالاله٣٢٧٢ ٤٨

٧٢.٥٣٤٥٥٣٨٢٥٢١٥.٥٣٨١٥اسماء حسن ابراهيم دمحم٣٢٧٣ ٥٢.٥

٦٦.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٦٢٣٧١٦.٥٣٧١٦االء على محمود زيدان عبدهللا٣٢٧٤ ٤٩.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠٢١٦١٥.٥٣٥.٥١٨االء غريب السيد صابر عبدهللا٣٢٧٥ ٤٨.٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٩١٥الشيماء دمحم عربي دمحم٣٢٧٦ ٤٦.٥

٧٠٣٠٤٧٣٥٢٣٤.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ايمان ابراهيم على عبدهللا حسن٣٢٧٧ ٥٢.٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٩١٥.٥ايمان جمال على عثمان٣٢٧٨ ٤٧

٦٧.٥٢٤٤٦٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٨١٧ايه الصباح العربى عارف السيد٣٢٧٩ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٥٢٣.٥١٩٩١٥٣٧١٥ايه مجدى زايد عقيل٣٢٨٠ ٤٥

٧٩٣٩٥٧٣٩٢٧٣١٦٣٦.٥١٨ايه محمود ابراهيم محمود بلبل٣٢٨١ ٥٩

٦٧٣١٤٥.٥٣٠٢٢٢١٥.٥٣٦.٥١٦.٥ايه محمود دمحم محمود عبدالمجيد٣٢٨٢ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٤٢١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ايه ممدوح دمحم السيد دمحم٣٢٨٣ ٤٥.٥

٦٠.٥٢٢.٥٣٨٣٠١٨٨.٥١٥.٥٣٠١٥بسمله احمد دمحم عبدالعال نصار٣٢٨٤ ٣٧.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٥.٥٣٠١٥بسمله رمضان احمد دمحم٣٢٨٥ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٥.٥٣٦.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٣١٦بسنت حسن عبدالعزيز ابراهيم٣٢٨٦ ٤٥

٧٢.٥٣٠٥١٣٦٢٣٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٧تسنيم السيد عبدة ابو المجد محمود٣٢٨٧ ٥٠

٧٥.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٥٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٧.٥تقى دمحم محمود دمحم اسماعيل٣٢٨٨ ٥٣

٧٥.٥٣٢.٥٤٥٣٧٢٤٤.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥حسناء السيد حسن عبدة حال٣٢٨٩ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٠٤٥.٥٣٣٢١٩.٥١٧٣١١٥خلود ابراهيم على احمد على٣٢٩٠ ٤٥.٥

٦٢.٥٢١٤٥٢٣١٩٦.٥١٧.٥٣٤.٥١٥خلود عبدالكريم حسين على٣٢٩١ ٤٥

٧٦٣٢.٥٥٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٦٣٤.٥١٥.٥دعاء عبدالعاطي عبدالحميد عبدالعاطي٣٢٩٢ ٥٤.٥

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٢١٦٣٦١٥.٥دعاء عبدهللا جمعه دمحم٣٢٩٣ ٥٩

٧٣٣٥٤٧.٥٣٥٢٣٥.٥١٦٣٧.٥١٦دعاء وليد حسب صابر٣٢٩٤ ٤٥

٦٠٢٤.٥٤٥٢٢١٨٥.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥دعاء يوسف شحته الفى حسين٣٢٩٥ ٣٤

٦٧٣٤٤٥.٥٣٠٢٢٢.٥١٥.٥٣٨١٦دنيا اشرف عطيه محمود السيد٣٢٩٦ ٤٦

٦٤٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٧.٥١٦٣٦١٥.٥ذكرى احمد محمود دياب٣٢٩٧ ٤٦.٥

٧٢٣٥.٥٤٩٣١.٥٢٣٣١٦٣٩١٧رحمه احمد حسن دمحم٣٢٩٨ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦٣٢.٥١٥.٥رحمه عالء الدين دمحم حنفى٣٢٩٩ ٤٥
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٦٦.٥٢٣.٥٤٥٣١٢١٣.٥١٧.٥٣٢١٥رقيه دمحم كامل حسين٣٣٠٠ ٤٧.٥

٦٠٣٠٤٩.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٨.٥١٦رنا غريب سلمى اسماعيل٣٣٠١ ٤٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٧٤٠١٥روان احمد احمد رجب عبدالعاطى٣٣٠٢ ٥٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤١٨٤٠١٦روان امين جوده أمين٣٣٠٣ ٥٧

٧٦٣٤.٥٥٦.٥٣٧٢٥٥.٥١٦.٥٣٦١٥روان رجائى حسين محمود ابراهيم٣٣٠٤ ٥١.٥

٧٢.٥٣٣٥٠.٥٣٠٢٣٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٥روان دمحم عبدالجليل عليوة مصطفى٣٣٠٥ ٤٧.٥

٧٣٣١.٥٥١٣٣.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٨١٦ريم على حجازى عفيفى حجازى٣٣٠٦ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٤١٦.٥٣٧١٦ريهام كامل دمحم فهمى٣٣٠٧ ٤٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٠٣٠٢٣٥.٥١٦٣٧.٥١٦زينب ابراهيم احمد على عبدالرحيم٣٣٠٨ ٤٩.٥

٧٥٣٣.٥٥٣٣٠.٥٢٣٧١٧٣٧١٦زينب احمد سليم أحمد٣٣٠٩ ٤٥

٧٨٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٥٣٨.٥١٥زينب صالح الصغير عطا٣٣١٠ ٥٩

٧٠.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٤٢٣٦.٥١٦٣٥١٦زينب دمحم سليم احمد٣٣١١ ٤٧

٦٧.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٦٢٤١.٥١٥٣٥١٦ساره خالد عبدالوهاب احمد٣٣١٢ ٥٠

٦١٣١.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٢٨١٥٣٥.٥١٧سعاد وليد دمحم دمحم٣٣١٣ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٧سلمى سليمان خليفه سليم خليفه٣٣١٤ ٥٤

٧٢٣٦.٥٥٦٣٧٢٥٩.٥١٥.٥٣٩١٧سلمى مصطفى رجب على٣٣١٥ ٥٨

٧٢٣٨٥٣.٥٣٩٢٥٥١٥.٥٣٨١٥سلمى وليد خليل على احمد٣٣١٦ ٥٢.٥

٦٩٣٥.٥٥٢٣٠٢٣٣.٥١٥٣٨.٥١٧سما دمحم العربى دمحم٣٣١٧ ٤٧

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣١٢٢٠١٥٣٢.٥١٦سماح سعيد عبدالرحمن عبدالعظيم٣٣١٨ ٤٥

٦٥٣٤٥٢.٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٧سميه حسن دمحم محمود٣٣١٩ ٤٥

٦٩.٥٣٥٥٥.٥٣٠٢٤٤١٥.٥٣٧١٧سميه محسن عارف محمود٣٣٢٠ ٥٤

٧١.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٥٤١٥.٥٤٠١٧سنتى كمال فتحى ونيس٣٣٢١ ٥٣

٦٣٣٣.٥٤٩٢٠.٥٢١٢.٥١٥٣٣١٦شيماء حسن سعد عبدالسالم٣٣٢٢ ٤٦.٥

٥٣٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢٠٨١٥٣٦١٦شيماء حسين ربيع حسين٣٣٢٣ ٤٥

٦٣.٥٣١٤٨.٥٣٠٢٢٣.٥١٥.٥٣٨١٦عليه دمحم محمود دمحم٣٣٢٤ ٥٠.٥

٧٠٣٤.٥٤٩٣٠٢٣٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٥عهد دمحم عبدالفتاح حسن٣٣٢٥ ٤٧

٦٨٣٥٤٥.٥٣٠٢٢٤١٦.٥٣٣.٥١٧.٥فاتن احمد عبدالرازق احمد يوسف٣٣٢٦ ٤٥.٥

٧١٣٩.٥٤٩٣٠٢٣٩.٥١٧.٥٣٨١٧.٥ليلى ابراهيم دمحم ابراهيم سالم٣٣٢٧ ٥٠

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٢٤٢١٧.٥١٧.٥٣٢١٦.٥ليلى ايهاب ابراهيم السيد زهير٣٣٢٨ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٥٥١٣٠٢٣٦.٥١٦٣٣.٥١٧.٥مريم احمد عدوى عبدالحميد٣٣٢٩ ٥٢

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٦٨١٧٣٧١٧.٥مريم دمحم فتحى سالمه الغبارى٣٣٣٠ ٥٩

٦٩٣٨.٥٥١.٥٣٣٢٤١١٦.٥٣٥.٥١٨مريم محمود محمود دمحم دمحم عبدالقادر٣٣٣١ ٤٩
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٦٨.٥٣٥.٥٥٢٣٣٢٤٣.٥١٦٣٦.٥١٧ملك الحسينى ابوضيف ابودهب٣٣٣٢ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٦١٦.٥ملك دمحم دمحم نبيل عبدالحميد٣٣٣٣ ٥٩

٧٣٣٩.٥٥٢٣٣.٥٢٥٧١٦٣٧١٦ملك وحيد عبدالسميع منصور عفيفى غيث٣٣٣٤ ٥٩

٧٢.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٦٣٦.٥١٧.٥منار باهى سعد ابراهيم٣٣٣٥ ٥١.٥

٧٣.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٦٣٦.٥١٧منةهللا اسامه دمحم حسن٣٣٣٦ ٥٩

٦٠٣٨٥٢.٥٢١٢٢٣.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥منةهللا السيد على مغازى٣٣٣٧ ٥٢

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٣١٥.٥٣٧.٥١٦.٥منةهللا يحيى دمحم عبده٣٣٣٨ ٦٠

٦٢.٥٣٨٤٨.٥٣٠٢٢٩.٥١٦٣٥١٦منه رمضان خميس مامون٣٣٣٩ ٥٠.٥

٧٤٣٩.٥٥٥٣٢٢٥٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٦منه دمحم صالح يوسف عبدالعال٣٣٤٠ ٥٨

٦٨.٥٣٨٥١٣٠٢٤٣١٦٣٦.٥١٦.٥منى دمحم احمد دمحم على٣٣٤١ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٧٥٢٣١٢٤٣١٥.٥٣٨١٧.٥مى دمحم قاسم دمحم٣٣٤٢ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٨.٥٥٢٣٠٢٤١١٥٣٥.٥١٦ميادة عبدالعليم عبد النعيم اسماعيل اسماعيل٣٣٤٣ ٥٢

٦٤٣٨.٥٥٠٣١٢٣٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٦نادية احمد سيد الصادق٣٣٤٤ ٥١

٧٠.٥٣٩٥١٣٠٢٤٢١٥.٥٣٧.٥١٦ندا السيد صفوت احمد٣٣٤٥ ٥١.٥

٦٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣٣١٦ندى انور صالح على٣٣٤٦ ٥٣

٥٣٣٤.٥٤٨.٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٩.٥٣٦.٥١٦ندى حسين احمد حسين٣٣٤٧ ٤٧

٧٢.٥٣٨.٥٤٧٣١٢٤١١٦٣٤.٥١٧ندى حسين عبدالنبى عبيد عبد العال٣٣٤٨ ٥٢

٧٢.٥٣٨.٥٥١٣٢٢٤٦.٥١٦٣٦١٧.٥ندى عماد الدين مرتضى احمد٣٣٤٩ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٣٥٢٥٩١٦.٥٣٨١٨.٥ندي دمحم عبدالرحيم دمحم٣٣٥٠ ٥٤

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٥١٦٣٨.٥١٦.٥ندي هيثم احمد ديب٣٣٥١ ٤٧

٦٧.٥٣٥.٥٤٧٣٢.٥٢٣٣.٥١٦٣٨١٧نعمه سيد احمد أحمد٣٣٥٢ ٥١

٧٨٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٧٠١٧.٥٣٨.٥١٧.٥نور ايهاب احمد ايوب٣٣٥٣ ٥٩

٦٦٣٦.٥٤٦٣٠.٥٢٢٨١٥.٥٣٤١٥نورهللا على محمود عبدالحميد٣٣٥٤ ٤٩

٦٥.٥٣٥.٥٤٥٣٨٢٣٢١٥.٥٣٦١٦نورهان الحسينى ابوضيف ابودهب٣٣٥٥ ٤٨

٦٠٣٤.٥٤٥٣١٢١٨.٥١٥.٥٣٣.٥١٥نورهان عادل السيد الدمرانى٣٣٥٦ ٤٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠هاجر عبدالرحيم عبد العليم عبد الرحيم٣٣٥٧ ٠

٦٠٣٠.٥٤٥٣١.٥٢١٨.٥١٥٣٥١٥.٥هبه هللا ميصرة يحيى راشد٣٣٥٨ ٥١.٥

٧٠.٥٣٧٥٠.٥٣٦.٥٢٤٥١٥.٥٣٥.٥١٦هند سمران دمحم حسن عبدالمجيد٣٣٥٩ ٥٠.٥

٧٦٣٩.٥٥٥٣٩٢٦٩.٥١٦.٥٣٨١٦.٥وصال حاتم السيد محمود٣٣٦٠ ٦٠

٧٢.٥٣٥٤٥٣٩٢٤٦.٥١٦٣٥.٥١٦وعد عصام توفيق درويش٣٣٦١ ٥٥

٦٤٣٣.٥٤٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٦١٥وفاء عزت خلف متولى٣٣٦٢ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٧٤٥٣٥٢٤٦١٦٣٣.٥١٦والء دمحم عبدالمنعم دمحم٣٣٦٣ ٥٤.٥
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٧٦٣٨.٥٤٥٣٢٢٤٤١٧٣٨١٦ياسمين اسامة السيد خضر٣٣٦٤ ٥٢.٥

٧١٣١٣٨.٥٣٦.٥٢٣٣١٥٣٩١٧ياسمين اشرف الحسينى حسن٣٣٦٥ ٥٦

٧٧٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦.٥٣٧١٧.٥ياسمين جالل دمحم السيد دمحم ابراهيم٣٣٦٦ ٦٠

٧١.٥٣٢.٥٤٧٣٨.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٥١٦.٥ياسمين جمال دمحم محمود٣٣٦٧ ٥٩

٦٠٣٢٤٥٣٦٢٢٦١٦.٥٣٧١٥.٥ياسمين خالد السيد دمحم٣٣٦٨ ٥٣

٥٥.٥٢٠٤٥٣٧٢٠٢.٥٠٣٤١٦هاله طه عبد العال عبد الاله٢٢٥٢٣ ٤٥
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االسماعيلية شمال الشهيد عمرو وهيب دمحم عطيه تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٩.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٥٤١٧٣٧١٦اروى منصور غانم مسلم٣٣٦٩ ٥٢

٧٦.٥٣٨٥٣٣٦.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥اروى وائل دمحم دمحم ابراهيم٣٣٧٠ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٤١٨٣٧١٧.٥اسراء احمد ابراهيم حسن دمحم٣٣٧١ ٥٤

٧٩٣٣.٥٥٤.٥٣٩٢٦٤١٨٣٥١٧االء سمير السيد احمد٣٣٧٢ ٥٨

٧١.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٤٤١٦٣٩١٥االء سمير سيد عباس٣٣٧٣ ٦٠

٧٢.٥٣٣.٥٤٥٣٤٢٣٠١٧.٥٣٦.٥١٧.٥امنيه عبده دمحم قطب٣٣٧٤ ٤٥

٧١٣٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٧.٥٣٢١٦.٥اميره ابراهيم عبدهللا ابراهيم احمد٣٣٧٥ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٦٥٣.٥٣٩.٥٢٥٧.٥١٨٣٤١٦ايات ابوالوفا اسماعيل ابراهيم٣٣٧٦ ٥٠

٦٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٩.٥١٧.٥٣٥١٥ايمان دمحم داود دمحم عبدالفتاح٣٣٧٧ ٤٨.٥

٧٤٣٨.٥٥٤.٥٣٨٢٥٦.٥١٨٣٢.٥١٦ايه السيد الدمرداش السيد عبدالواحد٣٣٧٨ ٥١.٥

٧٦٣٤٤٨.٥٣٤٢٤٢١٧.٥٣١.٥١٧ايه على احمد دمحم رمضان٣٣٧٩ ٤٩.٥

٧٠.٥٣١.٥٤٩.٥٣٠٢٣١١٧.٥٣٥١٨بسنت جهاد محمود مصطفى٣٣٨٠ ٤٩.٥

٦٩.٥٣١.٥٣٩٣٠٢١٩١٦٣٢١٦بيان دمحم مازن حوار٣٣٨١ ٤٩

٧٤.٥٣٠.٥٤٨٣٣٢٤٦١٦٣٨.٥١٨تبارك احمد زكريا عبدالجليل٣٣٨٢ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٨.٥١٦حبيبة حماده دمحم عبدالفتاح٣٣٨٣ ٥٦.٥

٧٤٣٢٥١.٥٣٠٢٣٥.٥١٨٣٦١٧حبيبة هانى عبدالسميع عبدالفتاح دمحم٣٣٨٤ ٤٨

٧٣٣٢.٥٤٩٣٥٢٣٨.٥١٧٣٥.٥١٦حبيبه مدحت يوسف عبدالسالم٣٣٨٥ ٤٩

٧٣.٥٣٢٤٥٣٥.٥٢٣١١٧٣٢.٥١٦حبيبه وليد امين سليم٣٣٨٦ ٤٥

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٨٢٦٠.٥١٨٣٨١٦دعاء عرفه عبدالمنعم دمحم احمد٣٣٨٧ ٥٢.٥

٧٣٣٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٨٣٧.٥١٥دنيا طعيمة علي سيد احمد فراج٣٣٨٨ ٥٠.٥

٧٦٣٥.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٨.٥٣٨١٥رانيا ابراهيم احمد دمحم اسماعيل٣٣٨٩ ٥٣

٧٠٣٥٤٧.٥٣٦٢٣٤١٧٣٧١٦رحمه اشرف حسونه عبد ربه دمحم٣٣٩٠ ٤٥.٥

٦٢.٥٣٤٤٥٣٥٢١٣.٥١٧٣٢١٦رحمه اشرف محمود احمد عرنوس٣٣٩١ ٣٧

٧٢.٥٣٨٥٤٣٨٢٤٧.٥١٦.٥٣٦١٦رضوى حسام دمحم دمحم عبدالقادر٣٣٩٢ ٤٥

٧٧٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٣١٦.٥٣٩١٨روان احمد دمحم صوفي علي٣٣٩٣ ٥٨.٥

٧٢٣٩.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٩١٥روان عبدهللا حافظ دمحمحسن٣٣٩٤ ٥٨

٦٦.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٢٢٣٣.٥١٧٣٦.٥١٧روان نعمان عزب حسين٣٣٩٥ ٥١

٧٣.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٣٣١٧ريم اسامه اسماعيل مراد٣٣٩٦ ٥٨.٥

٧٨٤٠٥٦٤٠٢٧٢١٦.٥٣٦.٥١٦ريم دمحم حسن دمحم حسن٣٣٩٧ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥٦.٥٣٧.٥٢٦٣١٧.٥٣٧١٦زهرة ابراهيم دمحم زين العابدين٣٣٩٨ ٥٦.٥

٦٥٣٢٥٠٣٥٢٣٥١٥.٥٣٥١٥ساره احمد شعبان عبدالقوى٣٣٩٩ ٥٣
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٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٧٢٤٥١٥.٥٣٨.٥١٧ساره صابر عبدالحميد دمحم السيد٣٤٠٠ ٤٧

٧٦٣٠.٥٥٤٣٧٢٤٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥ساره عماد صبرى دمحم٣٤٠١ ٥٠

٧٠٣٠٤٦٣٤.٥٢٢٦.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ساميه باز دمحم عباس دمحم٣٤٠٢ ٤٦

٦٠٣٠٤٥٣١٢١١١٧٣٧.٥١٥سلسبيل خالد جابر عبدالفضيل عطا هللا٣٤٠٣ ٤٥

٧٨٣٦.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٧٣٧.٥١٧.٥سلمى سليم ايمام سليم٣٤٠٤ ٦٠

٧٦.٥٣٠.٥٥٥٣٦٢٥٠١٦٣٨١٨.٥سلمى مصطفى حسن دمحم ابراهيم٣٤٠٥ ٥٢

٧٦٣٣٤٨.٥٣٣.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٦١٥.٥سلمى ياسر حسين على٣٤٠٦ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٨١٦٣٧١٦سما رمضان دمحم احمد٣٤٠٧ ٥٢

٧٢.٥٣٠٥١.٥٣٣٢٣٦١٦٣٦.٥١٦سما عبدالماجد عبدهللا ابراهيم حجازي٣٤٠٨ ٤٩

٧٣.٥٣٠٥٤.٥٣٨٢٥٢١٦٣٥.٥١٦سما عالء عبدالغنى دمحم٣٤٠٩ ٥٦

٧٦٣٢٥٧٣٤.٥٢٥٥١٦٣٥.٥١٦.٥سهيله عصام دمحم تو فيق٣٤١٠ ٥٥.٥

٦٤.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٦.٥١٥سهيله دمحم صابر مبروك ابراهيم٣٤١١ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٧١٥٣٥.٥١٨شاهندا ماجد محمود رافت٣٤١٢ ٦٠

٧٦.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٦١٥٣٧.٥١٥.٥شهد دمحم عباس مصطفى حسن٣٤١٣ ٥٤

٧٢.٥٣٠٤٨.٥٣١.٥٢٣٦١٥٣٧.٥١٥.٥عائشة ناصر مصطفي بسيوني اسماعيل٣٤١٤ ٥٣.٥

٦٦٣٠٤٥.٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٥١٥عبير عبدالباسط مسلم محمود سليمان٣٤١٥ ٤٨

٦٢.٥٢١.٥٤٥٣٠٢٠٦١٥٣١١٥عفاف راضي السيد علي احمد٣٤١٦ ٤٧

٦٠٢٥.٥٥٠.٥٢٢١٩٩١٥٣٦.٥١٥غرام دمحم امين غباشى حسن٣٤١٧ ٤١

٧٥.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٦٢٤٩.٥١٧.٥٣٨١٧.٥فاطمه قوشتى عبدالهادى احمد عبد الرحمن٣٤١٨ ٤٩

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٢٢.٥٢١٧١٥٣٥١٦فرح احمد ابراهيم عبدالنبى٣٤١٩ ٤٧.٥

٧١.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٢٢.٥١٦٣٨.٥١٨.٥فرح فارس فخرى لبيب٣٤٢٠ ٥٢.٥

٧٠.٥٣٠.٥٤٨٣٣.٥٢٣٨١٥٣١.٥١٥فرح دمحم السيد الخضري٣٤٢١ ٥٥.٥

٧٧٣٥.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٧٣٣.٥١٦فوزية عبدالمنعم السيد على٣٤٢٢ ٦٠

٧٧.٥٣١.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٧لجين اسامة عبدالرحيم عبدالحافظ٣٤٢٣ ٥٨

٧٢.٥٣٤.٥٥٣٣٦٢٥١١٥.٥٣٧١٧مريم دمحم عباس عباس دمحم٣٤٢٤ ٥٥

٦٥.٥٢٤.٥٤٥٢٣.٥١٩٨١٥٣٧١٦.٥مريم دمحم فرحات جنيدى٣٤٢٥ ٣٩.٥

٧٥.٥٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٥١٧.٥مريم وائل دمحم اسماعيل٣٤٢٦ ٥٣

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٥.٥١٧.٥ملك اسامة احمد دمحم٣٤٢٧ ٥٩

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦.٥٣٦١٦.٥ملك ناصر دمحم عادل٣٤٢٨ ٦٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٤٢٥٠١٧٣٣.٥١٦.٥منةهللا زكريا السيد عبدالمجيد٣٤٢٩ ٥٣.٥

٦٨٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٠.٥١٦.٥٣٣١٦.٥منةهللا سعيد السيد سعد نعماني٣٤٣٠ ٤٥

٦٨٣٥٤٨.٥٣٤.٥٢٣١.٥١٦.٥٣٥١٦منةهللا سمير دمحم بحرى٣٤٣١ ٤٥.٥
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٧٤.٥٣٥٥٠٣٤٢٤٧١٧.٥٣٨.٥١٧منةهللا دمحم رمضان عبدالرؤف دياب٣٤٣٢ ٥٣.٥

٦٧.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢١١٦.٥٣٧.٥١٦منةهللا محمود كمال السيد احمد٣٤٣٣ ٤٧

٧٨٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٦٣٨١٧.٥منه صالح عبدالباسط احمد دمحم٣٤٣٤ ٦٠

٧٣.٥٣٤.٥٥٤٣٤٢٥٦١٦٤٠١٩مني دمحم جابر ابو هاشم عبدالحميد٣٤٣٥ ٦٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٢٣٥.٥٢٤٩١٧٣٨١٦.٥ناريمان احمد سليمان دمحم عبدالسالم٣٤٣٦ ٥٢.٥

٦٣٣٣٤٨.٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٩١٧ناريمان سيد ابراهيم الشاذلى٣٤٣٧ ٤٧.٥

٦٦٣٥٤٨.٥٢٠.٥٢١٥١٧٣٩.٥١٧نانسي عالء سالم دمحم٣٤٣٨ ٤٥

٧٤٣٣.٥٥٠٣٥٢٤٣.٥١٦٣٩.٥١٦نجالء عصام خضر احمد خضر٣٤٣٩ ٥١

٧٠٣٥٥٠.٥٣١.٥٢٤٣١٦.٥٣٩.٥١٦.٥نجمه غريب ابراهيم بيومى الفخارانى٣٤٤٠ ٥٦

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٧٣٨.٥١٨.٥ندى احمد محمود حسن منصور٣٤٤١ ٥٩

٥٣٣٠٤٥٢٢.٥١٩٧.٥١٦٣٧١٦.٥ندى حاتم صالح ابراهيم٣٤٤٢ ٤٧

٦٦٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥.٥٣٥.٥١٧.٥ندى عبدالسالم غريب عبد السالم عبد العال٣٤٤٣ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٩٥٥.٥٣٧٢٥٥.٥١٩.٥٣٤.٥١٦.٥ندى هانى السيد حسين دمحم٣٤٤٤ ٥٠.٥

٧٧٣٧.٥٥٣٣٦.٥٢٦٠.٥١٩.٥٣٩١٨.٥ندى هشام مصطفى غريب٣٤٤٥ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٧٤٨٣١.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٨١٩ندى وليد فؤاد محمود عبود٣٤٤٦ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٨٥٧.٥٣٨.٥٢٦٧١٧٣٩١٧.٥نهال كمال احمد محمود يوسف٣٤٤٧ ٥٧.٥

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٤٠٢٦٩١٨.٥٣٧١٧.٥نور احمد الطيب عبدالحميد سليمان٣٤٤٨ ٥٩

٧٥٣٩٥٥٣٩٢٦٤١٦.٥٣٦١٧نور عبده السيد عبدالفتاح٣٤٤٩ ٥٦

٧٥٣٨٥٠٣٤.٥٢٤٩.٥١٧٣٨١٧نور هشام رجب الراوى٣٤٥٠ ٥٢

٧٤.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧١١٧.٥٣٧١٨نورا هشام مصطفى غريب٣٤٥١ ٦٠

٦٨٣٢.٥٤٦٣٥٢٣٣.٥١٥.٥٣٥١٦.٥نورهان امين عبدالوهاب امين احمد٣٤٥٢ ٥٢

٧٩٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٨.٥١٩نورهان مصطفى صالح عبدالمجيد٣٤٥٣ ٦٠

٥٥٣١٤٦٣٥٢١٢١٧٣٦١٦.٥نيرة دمحم عادل عبدالعزيز٣٤٥٤ ٤٥

٧٥٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٨١٦.٥٣٧١٧.٥هاجر احمد بليغ احمدمسلم٣٤٥٥ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٩٥٥٣٩٢٦٢.٥١٨.٥٣٧.٥١٦هاجر عماد صبرى دمحم٣٤٥٦ ٥٥

٦٩.٥٣٨٥١٣٨٢٥٠.٥١٦٣٢١٦هاجر دمحم رضوان عبدالسالم رضوان٣٤٥٧ ٥٤

٧١.٥٣٥.٥٤٩٣٠٢٤٦١٥٣٤.٥١٥هبه محمود دمحم داود داود٣٤٥٨ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٣.٥١٧.٥٣٨.٥١٦هدى محمود على دمحم٣٤٥٩ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩٥٦٣٧٢٦٨.٥١٨٣٦١٧.٥وداد محمود خليل علوان خليل٣٤٦٠ ٥٨

٧١٣٨٤٥٣٠٢٢٩٠٣٢١٥ايناس دمحم اسماعيل حامد محمود٢٢٥٢٤ ٤٥
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االسماعيلية شمال دمحم عزت عادل تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٥٣.٥٣٢.٥٥١٣٧٢١٥.٥١٦٣٠١٥.٥ابراهيم عبدالمنعم السيد دمحمعبدالرحمن٣٤٦١ ٤١.٥

٦٦.٥٣٨٥٣٣٩.٥٢٤٨١٦٣٦.٥١٦.٥احمد سعد دمحم مصيلحى٣٤٦٢ ٥١

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٨١٥احمد عاطف محمود متولى سالم٣٤٦٣ ٥٦

٦٦٣٧.٥٤٦.٥٣٩٢٣٥.٥١٦٣٨.٥١٥احمد دمحم محمود دمحم٣٤٦٤ ٤٦.٥

٥٤٣٥.٥٤٥٣٨٢١٧.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥احمد محمود دمحم على خميس٣٤٦٥ ٤٥

٤٣٣٠٤٥٣٤١٩٧١٥٣٢١٥حازم حسن جمعه مصطفى٣٤٦٦ ٤٥

٥٢.٥٣٥.٥٤٧٣٨٢١٣.٥١٥٣٤١٥حسن حسن دمحم حسن حسن٣٤٦٧ ٤٠.٥

٦١٣٨٤٧٣٨٢٣١.٥١٥.٥٣٣.٥١٥زياد دمحم ابراهيم عبدالعزيز٣٤٦٨ ٤٧.٥

٦٢٣٧.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٤٧١٥.٥٣٥.٥١٦زياد دمحم منصور عبدالعظيم هاشم٣٤٦٩ ٥٤.٥

٦٨٣٥٤٩.٥٣٩٢٣٦.٥١٥٣٢١٥.٥زياد نادر دمحم فرحات ابراهيم٣٤٧٠ ٤٥

٦٠٣٦٥٠.٥٣٨٢٣٣.٥١٥٣٠.٥١٥سعيد عيد سعيد سالم٣٤٧١ ٤٩

٦٩.٥٣٥.٥٥١٣٩٢٤٩١٦٣٤.٥١٦.٥شهاب االمير عبدالوهاب نصر٣٤٧٢ ٥٤

٧٠.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٥٩١٥٣٣.٥١٦طلعت احمد طلعت احمد٣٤٧٣ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٤٣٦٢٤٨.٥١٦٣٥.٥١٦عبدالرحمن رافت السيد دمحم٣٤٧٤ ٤٩.٥

٦٠٣٥٥٢.٥٣٩٢٣٦.٥١٦٣٥١٥عبدالرحمن سامح دمحم صالح٣٤٧٥ ٥٠

٧٠٣١.٥٥٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٧١٥على احمد على محمود٣٤٧٦ ٤٨

٦٦٣٢.٥٥٦.٥٣٠٢٣١١٥٣٦١٥على عبده على عبدالسالم٣٤٧٧ ٤٦

٧٦٣٧٥٥٣٤.٥٢٦٠١٥٣٦.٥١٥عمر حسن ابوالمعاطى احمد٣٤٧٨ ٥٧.٥

٧٣٣٥٥٤٣٢.٥٢٤٨.٥١٥٣٧١٥عمرو دمحم صالح حسين٣٤٧٩ ٥٤

٧٦٣٨.٥٥٥٣٦٢٦١.٥١٥.٥٣٨١٥فارس دمحم حمدان حسين٣٤٨٠ ٥٦

٧٣٣٤٥٥.٥٣٠.٥٢٤٤.٥١٥٣٣١٥كريم عيد عواد سليمان٣٤٨١ ٥١.٥

٧٦٣٧٥٤٣٢.٥٢٥٠١٦٣٩١٥.٥دمحم احمد ابراهيم السيد دمحم عطية٣٤٨٢ ٥٠.٥

٧٢٣٤.٥٥١٣٠٢٤٠١٥٣٧١٥دمحم احمد عبدالمنعم دمحمعلى٣٤٨٣ ٥٢.٥

٧٦٣٧٥٦٤٠٢٦٥١٦٣٥.٥١٥.٥دمحم احمد دمحم دمحم رشوان٣٤٨٤ ٥٦

٧١٣٣٥٤٣٠٢٤٢١٥٣٨١٦.٥دمحم السيد حسن دمحم عبدالعال٣٤٨٥ ٥٤

٧٥٣٤٥٤.٥٣٣.٥٢٥٥١٥٣٨١٥.٥دمحم تامر دمحم عبدالعزيز سيد احمد٣٤٨٦ ٥٨

٧٣٣١٥٣.٥٢٣٢٣٥.٥١٥٣٨١٦دمحم ساهر احمد سادات٣٤٨٧ ٥٥

٧٠٣٢.٥٥٧.٥٣٠٢٤٦.٥١٥.٥٣٨١٥.٥دمحم عماد دمحم بندارى٣٤٨٨ ٥٦.٥

٧٣٣٤٥٧.٥٣٥٢٥٧١٦٣٨١٥.٥دمحم فارس دمحم كمال توفيق على٣٤٨٩ ٥٧.٥

٧٧٣٨٥٧٣٨٢٦٨١٥٣٦١٧.٥دمحم مسعد اسماعيل دمحم اسماعيل٣٤٩٠ ٥٨

٧٢٣٠.٥٥٦٣٠٢٤٥.٥١٦٣٨١٦.٥محمود عبدالسالم دمحم دمحمعبدالسالم٣٤٩١ ٥٧

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١١٩ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧١٣٢٥٤.٥٢١٢٣٣.٥١٦٣٨١٥محمود محمود الهادى توفيق دمحم دبور٣٤٩٢ ٥٥

٦٤.٥٣٠.٥٥١.٥٣٠٢٢٧.٥١٦٣٣١٥.٥مصطفى دمحم سيد دمحم٣٤٩٣ ٥١

٤٩٣٠٤٧.٥٢١١٩٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٥مصطفى هانى ابراهيم حسين٣٤٩٤ ٤٩

٦٠٣٠.٥٥٠٢٠.٥٢١٥١٥.٥٣٤١٣مهند نادر دمحم حسن عبيد٣٤٩٥ ٥٤

٦٠٣٠٤٧٢٠.٥٢٠٣١٦٣٠١٣يوسف حمدى عبداللطيف على٣٤٩٦ ٤٥.٥

٧٨٣٤٥٨٣٩.٥٢٦٩.٥١٥٣٦١٨اسراء عمرو محمود دمحم خالد٣٤٩٧ ٦٠

٧٢.٥٢٣.٥٤٨٣٤٢٣١.٥١٥٣٦١٦.٥اسراء مصطفى سيد دمحم على خليل٣٤٩٨ ٥٣.٥

٧٧.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٤١٥.٥٣٨٢٠اسماء حسين عبادى دمحم٣٤٩٩ ٦٠

٧٠٣٠٥٢.٥٣٣٢٣٧.٥١٥٣٦١٨.٥امنيه اشرف شعبان حمدهللا٣٥٠٠ ٥٢

٦٤٢٥٤٥.٥٣٠٢١٤١٥٣٨١٧.٥جودى محمود على دمحم٣٥٠١ ٤٩.٥

٧٣.٥٣٢.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٠١٧٣٦١٦.٥خلود هاني صادق احمد٣٥٠٢ ٥٢

٧٦.٥٣٠٥٧٣٧.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٨١٧رباب فاروق مصباح ابراهيم٣٥٠٣ ٥٥.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٨١٨رحمة سيد احمد عمرسالمان٣٥٠٤ ٦٠

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٣٦٢٣٧.٥١٩٣٤.٥١٨رنا ياسر احمد دمحم محمود٣٥٠٥ ٥٦.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٧٣٨١٨سلمى عماد مصطفى دمحم٣٥٠٦ ٦٠

٧٢.٥٣١٤٥٣٧٢٣٩.٥١٧٣٨١٧سلمى دمحم عبدهللا احمد٣٥٠٧ ٥٤

٧٤.٥٣٤٥٥.٥٣٦.٥٢٥٨١٧.٥٣٨١٨.٥مريم طارق السيد احمد دمحم٣٥٠٨ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣١٧٣٨١٨.٥منةهللا سليم غنام سليم٣٥٠٩ ٥٧

٧٣.٥٣٠.٥٥٤٣٥٢٤٣١٧٣٧١٧منه رمضان محمود امين ابراهيم٣٥١٠ ٥٠

٧٨٣٢.٥٥٤٣٨.٥٢٥٨١٧٣٨١٧مى نادر غريب عبده٣٥١١ ٥٥

٧٣٣٢٥١٣٨.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٧١٧.٥نانسى دمحم عبدالنبى عبدالرحيم السيد٣٥١٢ ٥٣

٧٣.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٥٥.٥١٧٣٩١٧.٥نهلة سيد ابراهيم احمدعبدهللا٣٥١٣ ٥٦

٧٤٣٠.٥٤٧٣٦٢٤٠١٧.٥٣٩١٩وفاء عطيه ابراهيم عيسى دمحم٣٥١٤ ٥٢.٥
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االسماعيلية شمال الخلفاء الراشدين االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٧٢٣٥.٥٥١٣٩.٥٢٥٢١٧٣٨١٦.٥ابانوب ناجح كمال لوندى٣٥١٥ ٥٤

٣٧.٥١٧.٥٢٧.٥٢٠١٣٠.٥٨١٨٦.٥ابراهيم احمد ابراهيم شلقامى٣٥١٦ ٢٨

٧٣.٥٣٦.٥٥٤٣٩.٥٢٦١١٨٣٧١٧ابراهيم كمال عابدين سيد احمد رفاعى٣٥١٧ ٥٧.٥

٦١.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٤٣.٥١٨٣٣.٥١٦ابراهيم نصر سعيد ابو خاطرة٣٥١٨ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٥٥٤.٥٣٩٢٦٠١٨٣٦.٥١٥.٥احمد السيد احمد المظنى احمد٣٥١٩ ٥٧

٧٦٣٩.٥٥٤٣٩٢٦٧.٥١٧٣٨١٥.٥احمد تامر عاصم دسوقى على٣٥٢٠ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٦٣٨٢٦٨١٥٣٠.٥١٥احمد حسن ابراهيم امين حجاب٣٥٢١ ٥٨.٥

٧٤٣٨٥٤٣٩٢٥٣١٧٣٦.٥١٦.٥احمد حسن دمحم شكرى الدمياطى٣٥٢٢ ٤٨

٧٤٣٩.٥٥٤٣٩.٥٢٥٩١٨٣٧.٥١٥.٥احمد حسنى حسين عبدالحميد حموده٣٥٢٣ ٥٢

٧٢٣٩٥٣٣٧٢٥٣١٦.٥٣٦١٥.٥احمد صالح سالم دمحم٣٥٢٤ ٥٢

٧٢.٥٣٠٤٥٣١٢٣٨.٥١٧٣٢.٥١٥احمد عبدالعزيز عبدهللا عبدالحميد٣٥٢٥ ٦٠

٦٠٣٥.٥٤٦٣٧.٥٢٣٥١٦٣٦١٦احمد عبدالقادر حسين حسن ابو علي٣٥٢٦ ٥٦

٦٩.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٤٩.٥١٧٣٧١٥احمد عبدهللا دمحم عبده اسماعيل٣٥٢٧ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٧٠١٩.٥٣٨.٥١٥احمد دمحم أحمد عبدالحميد٣٥٢٨ ٥٨

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩.٥٣٨١٧احمد دمحم أحمد دمحم حسن نصر٣٥٢٩ ٦٠

٧١.٥٣٤٤٩.٥٣٨٢٥٠١٦٣٥١٦احمد دمحم احمد راشد احمد٣٥٣٠ ٥٧

٦٥.٥٣٨.٥٤٦٣٩٢٤١١٧.٥٣٧١٥احمد دمحم احمد دمحم احمد ابراهيم٣٥٣١ ٥٢

٧٥.٥٣٩.٥٥٩٣٧.٥٢٧٠.٥١٦٣٩١٦احمد دمحم رجب هليل حسين٣٥٣٢ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٩٣٨.٥٢٧١.٥١٦٣٧١٥احمد دمحم رضا علي٣٥٣٣ ٥٨.٥

٧٤٣٨٥٧٣٩٢٦٥١٩.٥٣٧.٥١٧احمد مدحت كمال دمحم فهمى٣٥٣٤ ٥٧

٦٢٣٨٥٠.٥٣٩٢٤٢١٥.٥٣٧١٦احمد مصطفى دمحم دمحم عطيه٣٥٣٥ ٥٢.٥

٧٠٤٠٥٤٣٧.٥٢٥٦.٥١٨٣٦١٦ادهم محمود أحمد شحاته القرعلى٣٥٣٦ ٥٥

٧٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧١١٦٣٦.٥١٧اسامه عبدالناصر فتحى زكى٣٥٣٧ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥١.٥٣٣٢٤٨١٦.٥٣٧١٨اسالم اسامة ذكي السيد دمحم٣٥٣٨ ٥٣.٥

٧٠٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٧٣٧.٥١٥اشرف ابراهيم عبدالعزيز الدمرداش٣٥٣٩ ٥٠

٧٦٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨.٥١٧الحسن احمد حسن اسماعيل٣٥٤٠ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٩.٥١٧الحسين احمد حسن اسماعيل٣٥٤١ ٥٩

٦٧.٥٣٩.٥٤٥٢٠.٥٢١٩.٥١٥٣٤١٧السعيد احمد رمضان احمد دمحم٣٥٤٢ ٤٧

٧٣.٥٣٩.٥٥١.٥٣١٢٥٠.٥١٧٣٨.٥١٧السيد بركات السيد على٣٥٤٣ ٥٥

٧٧٣٩.٥٥٣٣٧.٥٢٦٥.٥١٧٣٩١٥امين دمحم امين دمحم٣٥٤٤ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٥٣٨٢٦٢.٥١٧.٥٣٩١٥انس السيد احمد دمحم دمحم عجمى٣٥٤٥ ٥٦.٥
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٧٣٣٨.٥٤٨.٥٣٣٢٤٩.٥١٦.٥٣٦١٥باسل محمود احمد دمحم٣٥٤٦ ٥٦.٥

٧٥٣٩٥٥.٥٣٥.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٦.٥١٦بالل دمحم عبدالمنعم احمد٣٥٤٧ ٥٨.٥

٧٣٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٠١٨٣٩١٨بالل دمحم نعيم الشافعى عوض٣٥٤٨ ٥٦

٧٤.٥٣٧٤٦٣٣٢٤٨.٥١٦.٥٣٦١٧حازم احمد محمود دمحم٣٥٤٩ ٥٨

٧٢.٥٣٩.٥٤٧٣٥٢٤٦١٦.٥٣٦.٥١٥حازم اشرف على عطيه٣٥٥٠ ٥٢

٧٤.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٩٢٥٨.٥١٨.٥٣٥.٥١٦.٥حازم السيد دمحم طه٣٥٥١ ٥٥

٧٦٣٨.٥٥٥٣٤٢٥٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٧حسن دمحم حسن مبروك دمحم٣٥٥٢ ٥٥

٧٥٣٨٥١.٥٣٤٢٥٥١٧.٥٣٧١٨حسن محمود عبدالفتاح على محمود٣٥٥٣ ٥٦.٥

٧٦٣٨٤٦.٥٣١٢٤٦١٥٣٥.٥١٧.٥حسني محمود حسني دمحمعبدالهادي٣٥٥٤ ٥٤.٥

٧٣٣٨٥٤٣٥.٥٢٥٢١٨٣١١٨حسين دمحم حسنى دمحم خليل٣٥٥٥ ٥١.٥

٦٨.٥٣٩٥٠.٥٣١٢٤٢١٨.٥٣٦١٧حسين دمحم حسين الجندي٣٥٥٦ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٨.٥١٧حمزه اشرف عبدالهادى عبد الرحمن٣٥٥٧ ٥٤

٦٩.٥٣٨٥١.٥٣٨٢٥٢١٧.٥٣٥١٦.٥خلف دمحم خلف عثمان٣٥٥٨ ٥٥

٧٥.٥٣٩٥٢.٥٣٩٢٦٠.٥١٨.٥٣٥١٧زياد احمد جالل عزالدين٣٥٥٩ ٥٤.٥

٧١٣٩٥٢٣٩٢٥٤.٥١٨.٥٣٠.٥١٧زياد سيد سعيد بشارى٣٥٦٠ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٦١٧.٥زياد شريف محسن دمحم رشاد دمحم٣٥٦١ ٥٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٤١٩٣٥.٥١٦.٥زياد مصطفى زكريا زكريا ابراهيم٣٥٦٢ ٥٩

٧٧٤٠٥٥٤٠٢٧٢١٩٣٧.٥١٦سليم دمحم سليم عبدالرحمن٣٥٦٣ ٦٠

٧٣٤٠٥٢٤٠٢٥٨.٥١٨.٥٣٥١٧سيد بالل سيد دمحم٣٥٦٤ ٥٣.٥

٧٤٣٨٥٥.٥٣٩٢٦٣.٥١٧٣٧١٧سيد هشام رزق دمحم على احمد٣٥٦٥ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٤.٥١٧٣٨١٧.٥سيف االسالم صالح فارس سليم٣٥٦٦ ٥٩

٦٩٣٧٥٢.٥٣٩٢٥٢.٥١٨٣٧١٥سيف الدين  سليمان ابراهيم سليمان٣٥٦٧ ٥٥

٧٤٣٩٥٥٣٩٢٦٣.٥١٨.٥٣٦١٧سيف الدين عمرو حسن عبدالرؤف على٣٥٦٨ ٥٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥.٥١٩٣٧١٧سيف الدين دمحم عبدالرحمن دمحم٣٥٦٩ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٨.٥٣٩١٨سيف سليم احمد كامل٣٥٧٠ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٦.٥١٦.٥٣٨١٧.٥شهاب رضا دمحم المتولى٣٥٧١ ٥٩

٦٠٣٥.٥٤٩.٥٣٩.٥٢٤٠١٧.٥٣١.٥١٥.٥صالح احمد صالح حسن٣٥٧٢ ٥٥.٥

٧٢٣٩٥٦٣٩٢٦١.٥١٨٣٨١٧صالح السيد حسن ابراهيم٣٥٧٣ ٥٥.٥

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٨١٨صالح دمحم صالح دمحم مصطفى٣٥٧٤ ٥٦.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٤.٥١٨٣٩١٨طارق ناصر ربيع طه الكنز٣٥٧٥ ٥٧

٧٦٣٩٥٧٣٩٢٦٩١٧٣٤١٦.٥عبدالرحمن ابراهيم عادل ابراهيم اسحاق٣٥٧٦ ٥٨

٧٦.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٤١٧٣٤.٥١٦.٥عبدالرحمن السعدني ابو زيد السعيد٣٥٧٧ ٥٨

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٢٢ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٣.٥٣٦.٥٥٣٣٨٢٥٩١٧٣٠١٥.٥عبدالرحمن السيد السعيد دمحم٣٥٧٨ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٦١٨.٥عبدالرحمن سامى عاشور بدرى سالم٣٥٧٩ ٥٩

٧٢.٥٣٧.٥٥٣٣٥.٥٢٤٨١٥.٥٣٣.٥١٧عبدالرحمن سيد حسن امبارك٣٥٨٠ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٦٠١٧٣٢١٦عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن سليمان عطيه٣٥٨١ ٥٤.٥

٦٧٣٤٥٠.٥٣٣٢٣٢.٥١٥٣٤.٥١٧عبدالرحمن محمود ابراهيم السيد عليوة٣٥٨٢ ٤٨

٧١٣٦.٥٥٧.٥٣٩٢٦١١٥٣٥.٥١٧عبدالرحمن محمود دمحم علي الناغية٣٥٨٣ ٥٧

٧٦.٥٤٠٦٠٣٩٢٧٣.٥١٧.٥٣١.٥١٧عبدهللا صالح دمحم عبداللطيف٣٥٨٤ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٥٣٣١٦عبدهللا على دمحم دمحمرضوان٣٥٨٥ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٨٥٢٣٧.٥٢٤٨١٦.٥٣٣.٥١٦.٥عبدهللا فتحي زينهم دمحم بخيت٣٥٨٦ ٤٧

٧٣٣٧٥٨٣٦.٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٣.٥١٧عالء دمحم عوض عبدالرحمن٣٥٨٧ ٥٥

٦٨.٥٣٤٥٦.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٨٣٢١٦.٥على دمحم ابراهيم السيفى٣٥٨٨ ٤٨

٧٧٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٧٣٢.٥١٥.٥علي دمحم علي محمود٣٥٨٩ ٥٩

٦٧.٥٣٦.٥٤٨٣٨.٥٢٣٦١٦٣٣.٥١٧على مدحت السيد احمد٣٥٩٠ ٤٥.٥

٧٥٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٧.٥١٦.٥٣٢.٥١٦.٥عمر ابو الخير يس عثمان على٣٥٩١ ٥٨

٧٥.٥٣٩٥٧٣٨٢٦٦.٥١٧٣٦.٥١٦عمر احمد سيد اسماعيل٣٥٩٢ ٥٧

٧٧.٥٣٦٥٢.٥٣٧٢٥٨١٥٣٢.٥١٥.٥عمر احمد عبدالوهاب ابو المكارم خليل٣٥٩٣ ٥٥

٧٢.٥٣٧٥٤.٥٣٥.٥٢٥٢١٨٣٤١٧عمر عبدالباسط مسلم محمود سليمان٣٥٩٤ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٣٣٤.٥٢٤٣.٥١٧٣٣.٥١٧عمر عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم٣٥٩٥ ٤٨

٧١.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٦٢٤٢.٥١٨.٥٣١١٦.٥عمر دمحم السيد دمحم درويش٣٥٩٦ ٤٥

٧٤.٥٣٩٤٥.٥٣٨٢٥٥.٥١٨٣٢.٥١٦عمر دمحم خليل ابراهيم سيد سعاده٣٥٩٧ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٦٣٧٢٦٠١٨.٥٣٠١٧عمر دمحم عبدالحميد عباس٣٥٩٨ ٥٦

٧٠.٥٣٧.٥٥١٣٩٢٥٢١٩٣٨١٦عمر دمحم فاروق ابراهيم٣٥٩٩ ٥٤

٧٨٣٩.٥٥٢٣٩.٥٢٦٧١٨٣٥١٧عمر دمحم لطفى عايش دمحم٣٦٠٠ ٥٨

٦٧.٥٣٣.٥٤٥٣٧٢٣٤١٥٣٤.٥١٥.٥عمر محمود موسى الراوى محمود٣٦٠١ ٥١

٧٧.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥٣٩١٧عمر مصطفى محمود دمحم محمود خطاب٣٦٠٢ ٥٦.٥

٧٧٣٥.٥٤٥٣٧٢٤٩.٥١٥٣٦١٦.٥عمر ياسر دمحم عبدالسالم٣٦٠٣ ٥٥

٧٥.٥٣٥٥٣٣٨٢٦٠.٥١٥٣٣.٥١٦.٥عمرو احمد خليفة سالم٣٦٠٤ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣١٦٣٣.٥١٦عمرو اسماعيل السيد عامر الجزيرى٣٦٠٥ ٥٩

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦٣٧.٥١٨.٥عمرو خالد عثمان على٣٦٠٦ ٥٩

٧٣٣٠٤٥٣٢٢٢٧١٥٣٥١٦عمرو رافت دمحم احمد٣٦٠٧ ٤٧

٧٥٣٦٥١.٥٣٩٢٥٧.٥١٥.٥٣٧.٥١٦عمرو عادل خليل نصار٣٦٠٨ ٥٦

٧٩٣٧٤٧٣٨.٥٢٥٧.٥١٥٣٦.٥١٧عمرو عماد السيد البغدادى السيد الشعراوى٣٦٠٩ ٥٦
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٧٩٣٧.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨٣٧١٦.٥عمرو نبيل حسين عبدالعاطى٣٦١٠ ٥٤

٧٦٣٨٥١٣٦.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٨.٥فادى اشرف فتحى لمعى٣٦١١ ٥٩

٧٧٣٨٥٣٣٨٢٦٣١٧.٥٣٦.٥١٧.٥فارس عمرو ممدوح حسن على٣٦١٢ ٥٧

٧٦.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٧١٧فارس يحى بشير دمحم٣٦١٣ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٧٥٤٣٩٢٥٩.٥١٨٣٥١٦.٥فتحى احمد فتحى احمد٣٦١٤ ٥٣

٧٧٣٩٥٤٣٨.٥٢٦٧.٥١٨٣٥١٨كريم احمد حلمى السيد٣٦١٥ ٥٩

٧٤.٥٣٨.٥٤٥٣٨٢٥٣١٧٣٦.٥١٧كريم بكر على على نصر٣٦١٦ ٥٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠كريم عصام ابراهيم عزب٣٦١٧ ٠

٧٢.٥٣٦٥٤.٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٧١٧كريم دمحم ابو الغيط دمحم الحفناوى٣٦١٨ ٥٦

٦٩.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢٣٨.٥١٩٣٩.٥١٩كريم دمحم اسماعيل عبدالرحمن٣٦١٩ ٥٧

٧٩.٥٣٩٥٧.٥٣٨٢٧١١٦.٥٣٩١٧.٥كريم وائل ابراهيم يوسف٣٦٢٠ ٥٧

٧٧٣٨٥١٣٢.٥٢٥٥.٥١٥٣٧.٥١٦.٥كيرلس ابراهيم فرج هللا إبراهيم٣٦٢١ ٥٧

٧٤.٥٣٣٤٩.٥٣٠٢٣٢١٥٣٦.٥١٥مؤمن حسين عبداللطيف حسين٣٦٢٢ ٤٥

٦٩٣٣.٥٤٨٣٠٢٢٩.٥١٥.٥٣٤١٧مؤمن صالح محمود صالح الزملوط٣٦٢٣ ٤٩

٧٥٣٣٥٢٣٣.٥٢٥١.٥١٥٣٩١٥.٥مازن دمحم دمحم فتوح غنيم٣٦٢٤ ٥٨

٧٦٣٥٥٧٣٣٢٥٧١٥٣٥.٥١٧.٥مازن مصطفى ا سماعيل عبدالحفيظ٣٦٢٥ ٥٦

٧٠.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٤٢٥٠١٩٣٥١٧.٥دمحم احمد ابراهيم عباس دمحم٣٦٢٦ ٥٣.٥

٧٤٣٨.٥٥٦.٥٣٤٢٥٤١٩٣١.٥١٨.٥دمحم احمد عبدالرازق احمد عبد الرازق٣٦٢٧ ٥١

٧٧.٥٣٩٥٧٣٧٢٦٨.٥١٩٣٧.٥١٩دمحم احمد عبدالعزيز زكريا٣٦٢٨ ٥٨

٧٣.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٣١٦٣٦.٥١٧.٥دمحم احمد يسري مصطفى٣٦٢٩ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٦.٥٤٩.٥٣١٢٤١١٥.٥٣٢١٦دمحم اسامه عبدالعظيم احمد٣٦٣٠ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٦٥٣٣٧٢٥٨.٥١٧٣٤١٦.٥دمحم اسماعيل رمضان إسماعيل عيسى٣٦٣١ ٥٥

٧٦٣٩٥٦٣٩٢٦٦١٥٣٤.٥١٦.٥دمحم اشرف السيد دمحم٣٦٣٢ ٥٦

٦٥.٥٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٠.٥١٨.٥٣٣.٥١٦دمحم السيد الجرايحى شحاته٣٦٣٣ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٤٢٥١١٨.٥٣٤١٦دمحم السيد رمضان السيد رمضان٣٦٣٤ ٥٠.٥

٧٧٣٧٥١٣٢٢٤٩.٥١٧.٥٣٠١٦.٥دمحم السيد عبدالمنعم ابراهيم٣٦٣٥ ٥٢.٥

٧٦٣٨٥٠.٥٣٨٢٥١.٥١٨.٥٣٦١٨دمحم السيد دمحم ابراهيم٣٦٣٦ ٤٩

٧٠.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٤٢.٥١٨٣٠.٥١٦.٥دمحم بندارى السيد بيومى٣٦٣٧ ٤٧.٥

٧٢٣٨٤٨.٥٢٢.٥٢٢٩.٥١٦.٥٣١١٨دمحم حسن صالح حسن٣٦٣٨ ٤٨.٥

٦٤٣٤٤٨.٥٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٠.٥١٧دمحم حمدتو حمدتو عبدالسالم٣٦٣٩ ٤٩

٦٩.٥٣٧٤٦.٥٣١٢٣٣.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥دمحم خالد ابراهيم احمد٣٦٤٠ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٧.٥٣٥١٧.٥دمحم رائد عبدالفتاح عباس٣٦٤١ ٥٧
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٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٧دمحم صالح دمحم دمحم سالم٣٦٤٢ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥٣٣٧٢٥٨.٥١٥٣٢١٧دمحم عادل احمد حسن٣٦٤٣ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٨٣٩٢٧١.٥١٥٣٧.٥١٦دمحم عاطف عبدالرحيم علي٣٦٤٤ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٥.٥٣٦٢٦٢١٧.٥٣٨.٥١٧.٥دمحم عامر حسن مختار٣٦٤٥ ٥٧

٧٧٣٤٥٥.٥٣٩٢٥٣.٥١٥.٥٣٣.٥١٧دمحم عبدالرازق مسلم عبدالرازق٣٦٤٦ ٤٨

٧٣.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٣.٥١٨٣٦.٥١٧دمحم عبدهللا سعيد عبدهللا خليل٣٦٤٧ ٥٦

٧٧٣٧٥٨٣٩٢٦٤.٥١٥.٥٣٦١٧دمحم عصام الدين احمد ابراهيم٣٦٤٨ ٥٣.٥

٧٧٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٦١٨دمحم عصمت دمحم عبدالعليم شكر٣٦٤٩ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٦٩١٨.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم على الخضرى دمحم الهندى٣٦٥٠ ٥٦

٦٦٣٣.٥٤٨٣٠٢٣١١٥٣٦١٦.٥دمحم فتحى دمحم على  فرج٣٦٥١ ٥٣.٥

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧٠١٥٣٧١٥.٥دمحم مجدي السيد امبابي٣٦٥٢ ٥٨

٧١٣٥.٥٥٨٣٧٢٥٩.٥١٥٣٧.٥١٥.٥دمحم دمحم حسن سالم٣٦٥٣ ٥٨

٧٧٣٩٥٩٤٠٢٧٣١٥.٥٣٧.٥١٦دمحم دمحم رضوان احمد٣٦٥٤ ٥٨

٧٤.٥٣٧٥٧٤٠٢٦٦١٥٣٦١٦.٥دمحم مصطفى دمحم دمحم٣٦٥٥ ٥٧.٥

٦٩٣٠.٥٤٦٣٢.٥٢٣٢١٥٣٣١٥دمحم ناصر درويش عبداللطيف٣٦٥٦ ٥٤

٧٦٣٦٥٨٤٠٢٦٨.٥١٥٣٨١٧دمحم نشات دمحم حفنى دمحم٣٦٥٧ ٥٨.٥

٦٨٣٢٥٨٣٧.٥٢٤٦.٥١٦٣٦.٥١٦.٥دمحم نصر دمحم االنور٣٦٥٨ ٥١

٧٨٣٦٥٩٤٠٢٧١.٥١٦٣٧١٦.٥دمحم ياسر زكي ابوالعال٣٦٥٩ ٥٨.٥

٦٩٣٣٤٥٣٢.٥٢٣٠١٥٣٢.٥١٦محمود ابراهيم سليمان دمحم٣٦٦٠ ٥٠.٥

٧٧٣٦٥٣٣٦٢٥٢١٥.٥٣٦.٥١٦محمود السيد احمد المظنى احمد٣٦٦١ ٥٠

٧٧٣٧.٥٥٣٣٩٢٦٤.٥١٦٣٧١٥.٥محمود عاطف عبدهللا طلبه٣٦٦٢ ٥٨

٦٦٣٣.٥٥٢٣٨٢٣٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥محمود دمحم اسماعيل دمحم٣٦٦٣ ٤٨

٧٨٣٦.٥٥٨٣٩.٥٢٧١١٦٣٦.٥١٥.٥محمود دمحم السيد احمد حسين٣٦٦٤ ٥٩

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٦١٥٣٥١٦محمود دمحم السيد عبدالفتاح عطيه٣٦٦٥ ٥٥.٥

٧٤٣٩٥١٤٠٢٦٢١٥.٥٣٦.٥١٦مروان احمد دمحم خليفه٣٦٦٦ ٥٨

٧٥٣٤.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٦.٥١٥.٥مروان عماد دمحم دمحم محمود معروف٣٦٦٧ ٥٥

٧١.٥٣٩٤٧٣١٢٤٨.٥١٦٣٠١٥مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم٣٦٦٨ ٦٠

٧٦٣٣.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٥٣٧.٥١٥.٥مصطفي خالد خليفه علي خليل٣٦٦٩ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥١٥٣٧.٥١٦.٥مصطفي سعيد احمد محمود دمحم٣٦٧٠ ٥٩

٧٨٣٨٥٧٣٧.٥٢٦٧.٥١٥٣٠.٥١٦.٥مصطفى عماد دمحم احمد ذكى٣٦٧١ ٥٧

٧٣٣٤٥٤٣٦٢٥٠١٥٣٤.٥١٧مصطفى دمحم ابراهيم السعيد حسين٣٦٧٢ ٥٣

٧٥.٥٣١٥٠.٥٣٥٢٥٢١٧٣٠١٧مصطفى دمحم جمال دمحم احمد شعيشع٣٦٧٣ ٦٠
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٦٨.٥٣٣.٥٤٨٣٢٢٣٣.٥١٥٣٠١٦مصطفى دمحم سيد دمحم٣٦٧٤ ٥١.٥

٧٧.٥٣٠٥٢.٥٣١.٥٢٤٧١٥٣٣١٥مصطفى دمحم مصطفى زكي٣٦٧٥ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٥٤٥٣٨٢٤٤١٥٣٤.٥١٥.٥مصطفى وائل مصطفى كامل٣٦٧٦ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٧٥٣.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٥.٥٣٥١٧معاذ علي حسين علي٣٦٧٧ ٥٥

٦٩.٥٣٤٤٩٣٤٢٤٣.٥١٧٣٣.٥١٥معاذ دمحم جمال دمحم احمد٣٦٧٨ ٥٧

٧٦٣٨٥٦٣٩٢٦٦١٥٣٤.٥١٦.٥معاذ دمحم فاروق عبدالباسط٣٦٧٩ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٢١٥٣٦١٥.٥معاز وليد السيد سالم٣٦٨٠ ٥٧

٧٦٣٩.٥٥٥٣٩٢٦٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥هانى وليد عيد يوسف حليو٣٦٨١ ٥٩

٧٥٣٩٥٢.٥٣٧٢٦٠.٥١٥٣١١٥.٥وسام واصف السعيد دمحم٣٦٨٢ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٨١٥.٥وليد نصر دمحم حسن سليمان٣٦٨٣ ٥٨

٦٨.٥٣٢٥٠٣٧.٥٢٣٩١٥٣٢.٥١٥ياسر خالد دمحم ابراهيم٣٦٨٤ ٥١

٧١.٥٣٦٥٣٣٩.٥٢٥٦١٥٣٦١٥يحيي خالد فهمي دمحم٣٦٨٥ ٥٦

٧٤.٥٣٦٥٦٣٧٢٥٨١٥٣٦١٦.٥يوسف احمد سعد محى الدين٣٦٨٦ ٥٤.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٧٣٦١٥.٥يوسف اسامه أحمد فؤاد دمحم٣٦٨٧ ٦٠

٦٩.٥٣٥٥٤.٥٣٣٢٤٦١٥٣٦.٥١٦يوسف اشرف سمير اسماعيل٣٦٨٨ ٥٤

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٦٩١٥٣٨١٥.٥يوسف حازم فاروق بيومى عبدالرحمن٣٦٨٩ ٥٤

٧٥٣٨٥٧.٥٣٨٢٦٥.٥١٥٣٢.٥١٥يوسف دهشان دمحم دمحم عبدهللا٣٦٩٠ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٦٩١٥٣٧.٥١٦يوسف رجب يوسف حسانين٣٦٩١ ٥٥

٦٤.٥٣٥٥١.٥٣٣٢٣٧١٥٣٧١٥.٥يوسف على احمد السيدالبنا٣٦٩٢ ٥٣

٦٨.٥٣٠.٥٥١.٥٣٠٢٣٣.٥١٦٣٤.٥١٦.٥يوسف دمحم ابراهيم عبدالفتاح٣٦٩٣ ٥٣

٧٨.٥٣٧.٥٥٥٣٤٢٥٨.٥١٥٣٧١٦.٥يوسف دمحم احمد جالل الدين حامد أحمد٣٦٩٤ ٥٣.٥

٧٥٣٥٥٥.٥٣٣.٥٢٥٣١٦.٥٣٤١٦.٥يوسف دمحم السيد ابراهيم٣٦٩٥ ٥٤

٧٤.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٣٢٤٩.٥١٧٣٧.٥١٦يوسف دمحم جمال دمحم احمد شعيشع٣٦٩٦ ٥٧

٦٥.٥٣٢٤٩.٥٣٢٢٣٣.٥١٥٣٥١٦يوسف دمحم شحاتة عبدالعزيز٣٦٩٧ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٥٥٤.٥٣٢٢٤٩.٥١٥٣١.٥١٥.٥يوسف دمحم عبدالتواب دمحم٣٦٩٨ ٥٤.٥

٧٣٣١.٥٥٥.٥٣٨٢٥٢.٥١٥٣٦.٥١٥.٥يوسف دمحم عبدهللا دمحم السيد٣٦٩٩ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٧١٥٣٤.٥١٥.٥يوسف دمحم على شوقى٣٧٠٠ ٥٤

٧٢.٥٣٥٥٠٣١٢٤٦.٥١٦٣٥١٥يوسف دمحم مختار رجب٣٧٠١ ٥٨

٧٥.٥٣٠٥١.٥٣٢٢٤٦١٥.٥٣٢.٥١٧افنان السيد دمحم خليل٣٧٠٢ ٥٧

٧٥.٥٣٤٥٢.٥٣٧٢٥٥.٥١٦.٥٣٥.٥١٧االء اشرف حسن دمحم احمد النجار٣٧٠٣ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٠٤٦٣٠٢١٩١٥.٥٣٤١٦امال فتحى دمحم ابراهيم على٣٧٠٤ ٤٥.٥

٧٢٣٥٥٨.٥٣٩٢٦٠.٥١٧٣٥١٧.٥ايمان دمحم احمد عطيه هللا٣٧٠٥ ٥٦
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٧٦٣٧٥٨٣٩٢٦٣١٧.٥٣٧.٥١٨ايه احمد ابراهيم على٣٧٠٦ ٥٣

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٧١٧بسمه خالد دمحم ابو ادريس دمحم٣٧٠٧ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٥٤٨٣١.٥٢٣٦١٥.٥٣٦.٥١٧بسنت عصام دمحم عباس٣٧٠٨ ٤٨

٧٥٣٣.٥٥٤٣٤.٥٢٥٥١٦.٥٣٢.٥١٧بسنت دمحم اسماعيل على٣٧٠٩ ٥٨

٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٨.٥تقى احمد السيد دمحم٣٧١٠ ٥٨

٦٣.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٤.٥١٧جنة مدحت مصطفي دمحم٣٧١١ ٤٩.٥

٧٦٣٥٥٤٣٩٢٦٢.٥١٥.٥٣٦١٦.٥جنى احمد السيد ابراهيم٣٧١٢ ٥٨.٥

٧٨٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٨١٩.٥٣٩١٧جنى حسام سيد حسنين حسين٣٧١٣ ٥٧.٥

٧٦٣٨.٥٥٦٣٦٢٦١١٦.٥٣٣.٥١٧.٥جهاد حازم فاروق بيومى عبدالرحمن٣٧١٤ ٥٤.٥

٧٢٣١٤٧.٥٣٠٢٣٤.٥١٥.٥٣٥١٦.٥جودى بسام محمود الخرباتى٣٧١٥ ٥٤

٧٨.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٦٤١٧.٥٣٦١٦حبيبه احمد السيد احمد٣٧١٦ ٥٠

٧٨٣٨٥٩٤٠٢٧٤١٨٣٧.٥١٦.٥حنين احمد عبدالعظيم دمحم٣٧١٧ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٧٣٨٢٦٤١٨٣٥.٥١٧دعاء سمير حنيدق دمحم الغالى٣٧١٨ ٥٣.٥

٧٠.٥٣٥٥٣٣٢٢٤٤١٨٣٣.٥١٦رانا محمود صديق دمحم٣٧١٩ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٣.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٢.٥١٦٣٦.٥١٧رحمه احمد بشرى دمحم٣٧٢٠ ٥٧.٥

٧٩٣٧٥٩.٥٣٩٢٧٤.٥١٦٣٦.٥١٦.٥رضوى دمحم مصطفى عمر رمضان٣٧٢١ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٧٣٨٢٦٧.٥١٥.٥٤٠١٧.٥رضوى محمود سمير امين بهادر٣٧٢٢ ٥٧

٦٧٣٠٤٩.٥٣٣٢٣٣.٥١٨٣٥١٦رقية عادل دمحم زكى خليل٣٧٢٣ ٥٤

٧٢٣٣٥٣٣٨.٥٢٤١.٥١٥٣٥.٥١٧رقية دمحم دمحم ابراهيم على٣٧٢٤ ٤٥

٧٧٣٥٥٥.٥٣٧٢٥٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥روان احمد سيد أحمدعلى٣٧٢٥ ٥٣

٧٨٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٦٨١٧٣٩١٧روان اسالم مرسى السيد مرسى٣٧٢٦ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧٤٠١٩روان جمعه مصطفى دمحم٣٧٢٧ ٥٩

٧١.٥٣١.٥٥١٣٥٢٣٨.٥١٥٣٩١٨روان خالد قاسم عبدالمجيد٣٧٢٨ ٤٩.٥

٧٠٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٦.٥١٦٣٩١٧.٥روان عبدالفتاح حسين دمحم٣٧٢٩ ٤٩

٧٦.٥٣٥.٥٥٤٣٩٢٦٣.٥١٧٣٨١٦روان عماد مصطفى امين على غنيم٣٧٣٠ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٤٤٥.٥٣٤٢٢٩١٥٣٧١٥.٥روان دمحم ابراهيم صبيحي٣٧٣١ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٠٠روبيله دمحم السيد دمحم دمحم طلحه٣٧٣٢ ٠

٧٠.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٤١٦٣٧١٧روزانا خالد دمحم عبدالسالم٣٧٣٣ ٥٧

٧٥٣٤٥٦.٥٣٦٢٥٥.٥١٦٣٨١٦روضة زكريا السعيد عبدالحميد٣٧٣٤ ٥٤

٧٢.٥٣٠٥٣.٥٣١٢٣٥.٥١٥٣٧.٥١٦.٥ريهام سعيد فوزى ندهى٣٧٣٥ ٤٨.٥

٧٢٣٠.٥٥٢٣٦.٥٢٤٠١٦.٥٤٠١٦.٥ساره عبدالحميد سيد دمحم علي٣٧٣٦ ٤٩

٧٦.٥٣٥.٥٥٨٣٨.٥٢٦٦.٥١٨٣٧١٦.٥ساره دمحم دمحم الهادى احمد سليمان٣٧٣٧ ٥٨
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٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٩٣٩١٦.٥سلسبيل عماد سمير دمحم٣٧٣٨ ٥٩

٧٧٣٥.٥٥٨.٥٣٥.٥٢٦١.٥١٧.٥٤٠١٧سلسبيل محمود دمحم محمود السيد٣٧٣٩ ٥٥

٧٧٣٣٥٢٣٦.٥٢٥٠١٦.٥٣٩١٦.٥سما سعيد احمد امين٣٧٤٠ ٥١.٥

٧٧٣٥٥٦٣٧.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٩١٦.٥سما صالح نعمان جودة نعمان٣٧٤١ ٥٩

٦٧.٥٣٠.٥٥٣٣٣٢٣٥١٦٣٩١٥.٥سما على ابراهيم فرج٣٧٤٢ ٥١

٧٠.٥٣٠٥٢٣٤٢٣٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٦سما دمحم ابراهيم عبدالبارى٣٧٤٣ ٥٠

٧٧.٥٣٥٥٧٣٧٢٥٨.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥سما دمحم السيد مصطفى٣٧٤٤ ٥٢

٧٣.٥٣٠.٥٥٢.٥٣٥٢٤٢.٥١٨٣٨.٥١٦.٥سما وائل عبدالفتاح عبدهللا عبدالنبى٣٧٤٥ ٥١

٦٧.٥٢٣٥٠.٥٣٠.٥٢١٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥سمر احمد حلمى على٣٧٤٦ ٤٧

٧٥٣٨.٥٥٤٣٧٢٦٢١٥.٥٣٩١٧سمر سيد عبدالكريم خليل حمدان الشامي٣٧٤٧ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩٥٣.٥٣٧.٥٢٦٣١٦٣٩١٧.٥سميرة دمحم صالح حسن٣٧٤٨ ٥٧.٥

٧٦.٥٤٠٥٨٣٨٢٧٠.٥١٨٤٠١٧سندس عادل دمحم فتح الباب٣٧٤٩ ٥٨

٧٣٣٨٥٧٣٨.٥٢٦١١٦.٥٤٠١٧شاهندة رافت دمحم مصيلحى٣٧٥٠ ٥٤.٥

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٥١٦.٥٣٨١٧.٥شهد احمد مصطفى محمود٣٧٥١ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٩.٥٣٩٢٦٩١٥.٥٣٨١٦.٥شهد زهران مفرج على موسى٣٧٥٢ ٥٦

٧٧.٥٣٨٥٩٣٧٢٦٩.٥١٦٣٤١٦شهد عاكف على مصطفى٣٧٥٣ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٩٣٧.٥٢٧٤١٦٣٦١٦شهد وليد احمد عبدالعاطى أحمد٣٧٥٤ ٦٠

٧٩٣٧.٥٥٩.٥٣٨٢٧٣١٨٣٨١٥شيرين شريف رجب حسن دمحم٣٧٥٥ ٥٩

٧٣.٥٣٥٥٧.٥٣٨٢٦٢١٨٣٧١٦فاطمه اسماعيل سيد احمد محمود٣٧٥٦ ٥٨

٧٦٣٦٥٧.٥٣٩٢٦٧١٥٣٣.٥١٥.٥فاطمه خالد دمحم عبدهللا موسى٣٧٥٧ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٦٥٨.٥٣٧٢٦٦١٨.٥٣٧١٧فاطمه دمحم عطوه موسى٣٧٥٨ ٥٧

٧٦٣٦.٥٥٩٣٨.٥٢٦٨١٧٣٩.٥١٦.٥فرح دمحم محمود عبدالعال السيد طايع٣٧٥٩ ٥٨

٧٥٣٥.٥٥٣٣٤.٥٢٤٩.٥١٥٣٥١٥.٥مرام تامر مليجى على٣٧٦٠ ٥١.٥

٦٤٣٤٥١.٥٣٥٢٣٧.٥١٥٣٦١٧.٥مروة احمد صالح حسن٣٧٦١ ٥٣

٧٥.٥٣٥٥٢.٥٣٥٢٥١١٥٣٧١٧مروة صالح اسماعيل دمحم٣٧٦٢ ٥٣

٧٨٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٩١٧مروه وائل عبدالمنعم الرفاعى٣٧٦٣ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨٤٠٢٦٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٧مريم اسامة ابراهيم دمحمابراهيم تاج الدين٣٧٦٤ ٥٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٦٣٨١٧.٥مريم حسن السيد امام٣٧٦٥ ٥٩

٦٧٣٢٥٦٣٤٢٤٣١٥٣٧١٦.٥مريم صالح دمحم خلف هللا٣٧٦٦ ٥٤

٧٩٣٨٥٩٤٠٢٧٥١٥٣٦.٥١٧مريم عادل راضى احمد حسن٣٧٦٧ ٥٩

٦٠٣٠٥١٢٢.٥٢١٥١٦.٥٣٣١٦.٥مريم عبدالوهاب دمحم دمحم٣٧٦٨ ٥١.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٦.٥٣٨١٧.٥مريم عبده ابراهيم ابراهيم٣٧٦٩ ٥٩
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٧٧٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٩١٧.٥مريم محمود عبدهللا رضوان دمحم٣٧٧٠ ٥٨

٧٥.٥٣٢.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٦٢١٧.٥٣٨١٧.٥مريم مهاب احمد دمحم أحمد٣٧٧١ ٥٧

٧٦٣٣٥٨.٥٣٦.٥٢٥٨.٥١٩.٥٣٥.٥١٧.٥مريم ياسر موسي سالم٣٧٧٢ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٢٥٦٣٩.٥٢٥٢١٧.٥٣٥.٥١٦ملك رشاد دمحم عبدالفتاح٣٧٧٣ ٥٢

٧٧٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٣.٥١٧.٥٣٨١٥ملك سمير ثروت محمود٣٧٧٤ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٨ملك شريف محسن دمحم  رشاد دمحم رشاد٣٧٧٥ ٥٦

٧٩.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٥١٧٣٨١٨ملك يوسف يوسف بدير يوسف٣٧٧٦ ٥٩

٧١.٥٣٢.٥٥١.٥٣٦٢٤٧.٥١٩٣٨١٨.٥منة هللا اشرف شحات توفيق٣٧٧٧ ٥٦

٦٩٣٠.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤٣١٧.٥٣٨١٧.٥منةهللا اشرف دمحم الشاطر طه٣٧٧٨ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٦٩١٩٣٩١٩منةهللا خالد عبدالكريم على٣٧٧٩ ٥٧

٧٨.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٣.٥١٨٣٩١٨منةهللا عادل حسن حمد٣٧٨٠ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٨١٩منةهللا دمحم عبدالسالم عبد العال٣٧٨١ ٦٠

٧٢٣٢٤٦.٥٣٦٢٣٩١٦٣٦١٧.٥منةهللا محمود دمحم ابراهيم على٣٧٨٢ ٥٢.٥

٧٧٣٥.٥٥٧.٥٣٨٢٦٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٨.٥منه احمد جمال عبدالحميد دمحم٣٧٨٣ ٥٧.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠منه نصر السيد مرسي فياض٣٧٨٤ ٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢.٥١٩٣٨١٨منى سامى جمعه ابوضيف٣٧٨٥ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٦.٥١٨.٥ميار احمد عبدالهادى مبروك كيالنى٣٧٨٦ ٦٠

٦٦٣٠٥٢٣٠.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٨.٥ميار دمحم جندى دمحم٣٧٨٧ ٥١

٧٦.٥٣٩.٥٥٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٧.٥ميار منتصر دمحم عبدالرحمن٣٧٨٨ ٥٨

٧٣.٥٣٤.٥٥٥٣١٢٥٣١٧.٥٣٦.٥١٧.٥ندى دمحم جاد الحق الفولى٣٧٨٩ ٥٩

٧٤.٥٣٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٩.٥١٩٣٩١٧ندى يس حسن دمحم٣٧٩٠ ٥٤

٦٤٣٣.٥٤٦٣٠٢٢٩.٥١٧٣٩١٧نفين رضا عبدالعظيم السيد دمحم٣٧٩١ ٥٦

٧٣٣٧.٥٥٣٣٥.٥٢٥٤١٧.٥٣٩١٦.٥نور الرحمن احمد دمحم انور٣٧٩٢ ٥٥

٧٥٣٧٥٥.٥٣٨٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٦.٥نور عبدالحليم مهدى عبد الحليم باشا٣٧٩٣ ٥٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦١٨.٥٣٩١٧نور مهدى الصادق مصطفى٣٧٩٤ ٥٦

٦٢.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٩١٨٣٧١٧نور هانى سليمان على دمحم٣٧٩٥ ٥٦

٦٧.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢٣٤.٥١٩٣٩١٥نورا وائل سيد دمحم٣٧٩٦ ٦٠

٧٦٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٠.٥١٨٣٩١٦.٥نوران مصطفى حجازى احمد شريف٣٧٩٧ ٥٩

٧٠.٥٣١.٥٥٣٣٠٢٣٨١٨.٥٣٩١٧نورهان احمد دمحم مجاهد٣٧٩٨ ٥٣

٧٧٣٣.٥٤٨.٥٣٢٢٤٥١٧.٥٣٨١٧نورهان لؤى على دمحم دمحم٣٧٩٩ ٥٤

٧١.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٠٢٣٩١٦.٥٣٩١٧.٥نورهان دمحم حسن دمحم٣٨٠٠ ٥٤.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠هاجر على حسن على حسن٣٨٠١ ٠
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٧٥.٥٣٨.٥٥١٣٣.٥٢٥٥.٥٢٠٣٦.٥١٥هاجر ياسر مصطفى عبدهللا شاهين٣٨٠٢ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٣.٥٣٨٢٦٥١٨.٥٣٧١٥هبه اشرف عبدالهادى عبدالرحمن٣٨٠٣ ٥٧

٧٧٣٦.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٨.٥٣٨١٦هدير سيد دمحم احمد٣٨٠٤ ٥٧

٦٩.٥٤٣٨٥٤.٥٣٧٢٥٧.٠٤١٨٣٦١٥هدير مدحت سيد احمد دمحم٣٨٠٥ ٥٨

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥٢٠٣٩١٧ياسمين احمد دمحم عبدالفتاح الكويس٣٨٠٦ ٦٠

٧١٣٧.٥٥٧٣٩٢٦١.٥٢٠٣٧١٥ياسمين حسن مصطفى حسن نصار٣٨٠٧ ٥٧

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٨.٥١٧ياسمين دمحم شاكر حسن النبيه٣٨٠٨ ٥٩

٦٨.٥٣٨٥١٣٥٢٤٥.٥٢٠٣٨١٧يمنى دمحم عبدالحافظ عبدهللا٣٨٠٩ ٥٣

٧٤.٥٣٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٥٣٤.٥١٥ناصر صابر احمد صابر١٥٧٨١ ٥٥
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االسماعيلية شمال الفردان ك ١١  ع المشتركةاالدارة المدرسة
٧٢.٥٣٥.٥٤٧٣٥.٥٢٤٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٥.٥ابراهيم عايش دمحم درويش٣٨١٠ ٥٦

٦٠٣٢.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٣٢.٥١٦.٥٣٤١٥ابراهيم دمحم ابراهيم منصور٣٨١١ ٥٧

٦١.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٢٦١٧٣٠١٦.٥احمد اسامة خليفة عبدالموجود٣٨١٢ ٥٥

٦٨٣٠٤٥.٥٣٧.٥٢٣٩١٦.٥٣٦.٥١٥احمد السيد منصور عامر٣٨١٣ ٥٨

٦١.٥٣٠٤٥٣٣٢١٦.٥١٧.٥٣٤١٥احمد دمحم عبدالحميد راشد٣٨١٤ ٤٧

٥١٢٥.٥٤٥٣١١٩٧.٥١٦.٥٣٧١٥.٥احمد دمحم فريد حسين٣٨١٥ ٤٥

٧٢٣٣.٥٤٦.٥٣٨.٥٢٤٨.٥١٧.٥٣٦١٧احمد مدحت عزاز هاشم٣٨١٦ ٥٨

٧١.٥٣٤.٥٤٨٣٧.٥٢٤٩.٥١٦٣٦١٧اسالم فتحي ابراهيم مرسي٣٨١٧ ٥٨

٧٢٣٢.٥٤٦٣٨.٥٢٤٧١٥.٥٣٦١٧السيد دمحم السيد دمحم٣٨١٨ ٥٨

٦٧.٥٣١.٥٤٥٣٨٢٣١١٥.٥٣٥١٥.٥انس دمحم عبدالعال دمحم٣٨١٩ ٤٩

٦٠٣٠٤٥.٥٣٨٢٢٤.٥١٦٣٥١٥ايمن سالمة عوده ناصر٣٨٢٠ ٥١

٦٠٣١.٥٤٥.٥٣٦٢٣٠١٥.٥٣٥١٥ايهاب سامى غريب عطيه٣٨٢١ ٥٧

٧٥.٥٣٦٤٩٣٨٢٥٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٥حامد احمد حامد دمحم٣٨٢٢ ٥٩

٧٤٣٣٤٨٣٨٢٥١١٦٣٦.٥١٧.٥حسين دمحم حسين عطية٣٨٢٣ ٥٨

٦٤.٥٣٤٤٥.٥٣٦.٥٢٣٧.٥١٦٣٦.٥١٥خالد سالم عيد حمدى٣٨٢٤ ٥٧

٦٠.٥٣٠٤٦٣٦.٥٢٣٠١٥.٥٣٣.٥١٥رضوان السيد عبدالعال محمود٣٨٢٥ ٥٧

٧٦٣٠٥١.٥٣٩٢٥٣.٥١٥٤٠١٦.٥زياد منصور عيد دمحم٣٨٢٦ ٥٧

٦٠٣٠٤٦.٥٣٨.٥٢٢٨١٥٣٠.٥١٥.٥سامى سليمان خضر رافع٣٨٢٧ ٥٣

٥٣.٥٣٠٥٠٣٨.٥٢٢٩١٥٣٥.٥١٦.٥سامى يوسف سعيد السيد٣٨٢٨ ٥٧

٦٠٣٠٤٨٣٣٢٢٣١٥٣٤.٥١٥.٥سالمه فوزى دمحم حمدان٣٨٢٩ ٥٢

٥٣٣٠٤٥٣٧.٥٢١٦.٥١٥٣١١٥.٥عبدالرحمن ابراهيم خضر رفاعى٣٨٣٠ ٥١

٥٣.٥٢٦٤٥.٥٣٦٢٠٦١٥٣٣١٥عبدالرحمن عبد الراضى سليمان دمحم٣٨٣١ ٤٥

٦١.٥٣٠.٥٤٥٣٨٢٢٧١٥٣٠١٥عبدالرحمن محمود عبدالعال احمد٣٨٣٢ ٥٢

٥١٣٠٤٥.٥٣٧٢١٧.٥١٢٣٠.٥١٥عبدالسالم خالد عبد السالم دمحم٣٨٣٣ ٥٤

٥٣.٥٣٠.٥٥١.٥٣٤.٥٢٢٥١٢٣٥١٦.٥عبدهللا احمد عبدهللا صالح الزغبى٣٨٣٤ ٥٥

٥٣٣٠٤٩.٥٣٤٢١٩١٢٣٦.٥١٥عبدهللا عايد عودة سليم٣٨٣٥ ٥٢.٥

٤٨.٥٣٠٥١٣٥٢١٧١٢٣٥١٥.٥عبدهللا دمحم عبدهللا حسين٣٨٣٦ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٩.٥٣٨.٥٢٣٢١٥٣٤١٥عبدهللا محمود عبد الرزاق بخيت٣٨٣٧ ٥٤

٦٣٣٠٤٩.٥٣٦.٥٢٣٤١٥٣٦١٥.٥عدى رضا عبدالعال احمد٣٨٣٨ ٥٥

٥٣.٥٣٤٤٨.٥٣٦.٥٢٢٥.٥١٢.٥٣٤.٥١٥على جمال السيد احمد٣٨٣٩ ٥٣

٧٢٣٥.٥٥٤٣٨٢٥٧.٥١٥٣٩.٥١٥.٥على دمحم على عبدالرحيم٣٨٤٠ ٥٨
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٤٦٢٦٤٧.٥٣٦٢٠٧.٥١٢.٥٣٠١٥عماد سعد غياث عطوة٣٨٤١ ٥٢

٤٦٢٤٤٦.٥٣٤.٥٢٠٢١٢٣٣١٥عمر عبدالعزيز على عبد العال٣٨٤٢ ٥١

٦١.٥٣١.٥٤٩٣٨٢٣٠١٥٣٠١٥عمر عودة حميدان صباح٣٨٤٣ ٥٠

٤٨.٥٣٠٥١.٥٣٦.٥٢١٨.٥١٥٣٦١٥عمر ناجى سالم سلمان٣٨٤٤ ٥٢

٥٣٣٠٤٧٣٤.٥٢١٦.٥١٥٣٢١٥عيسى صالح عيد محمود٣٨٤٥ ٥٢

٦٠٣٠٥٢.٥٣٧٢٣٢.٥١٥٣٨١٥.٥فارس عياد سالمة دمحم٣٨٤٦ ٥٣

٦٠.٥٣٠٥٤.٥٣٧٢٣٧١٥٣٨.٥١٥فتحى دمحم فتحى دمحم٣٨٤٧ ٥٥

٧٤.٥٣٧٤٩.٥٣٥٢٥٦١٧٣٦.٥٢٠كريم دمحم عيد علي٣٨٤٨ ٦٠

٦٧.٥٣٠.٥٥٣.٥٣٦٢٤١.٥١٥٣٤١٥مؤمن دمحم عوض هللا ابراهيم٣٨٤٩ ٥٤

٠٠٠٠٠٠٠٠مؤمن معتمد ابو العجب محمود٣٨٥٠ ٠

٧١٣٥٥٤٣٤.٥٢٤٤١٥٣٥.٥١٥مؤمن وائل جودة يوسف٣٨٥١ ٤٩.٥

٥٥.٥٣٠٤٧٣٤٢١٢.٥١٥٣٣١٥دمحم احمد موسى محمود٣٨٥٢ ٤٦

٥٠٣٠.٥٤٧.٥٣٠.٥٢٠٩.٥١١.٥٣٣١٢.٥دمحم اسامة دمحم معاز٣٨٥٣ ٥١

٥٥.٥٣٠٥١.٥٣٦٢٢٥١٥٣٣١٥دمحم السيد محمود دمحم٣٨٥٤ ٥٢

٧٠.٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٥١.٥١٥٣٧١٦دمحم رمضان على محمود٣٨٥٥ ٥١

٥٣٣٤٥١٣٠٢١٣١٢٣٢.٥١٦دمحم سعيد غنيم راشد٣٨٥٦ ٤٥

٦٧.٥٣٤.٥٥٢٣٢٢٣٣.٥١٥٣٤.٥١٥دمحم صبري عطوة دمحم سالمان٣٨٥٧ ٤٧.٥

٧١٣١.٥٥٢.٥٣٠٢٣٩١٥٣٨١٦دمحم صالح الشبراوى عبدالنبى٣٨٥٨ ٥٤

٤٢.٥٣١٣٦.٥٢١.٥١٧٦.٥١٦٢٦.٥١٥.٥دمحم عبدالرحمن على عبدالرحمن٣٨٥٩ ٤٥

٥٠.٥٣٠٤٨٣٠١٩٩.٥١٥٣٥١٥دمحم عبدالسالم منصور شبيب٣٨٦٠ ٤١

٤٦.٥٣١٤٥.٥٣٠١٩٨١٥٣٢١٥دمحم عبيد دمحم عواد٣٨٦١ ٤٥

٦٠٣١٤٨.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٠١٥دمحم عزت حسن ابراهيم٣٨٦٢ ٤٥

٧٠.٥٣٢٥٥٣٤٢٣٩.٥١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم عطية حسين عطية٣٨٦٣ ٤٨

٤٥.٥٣٠٥٢٣٥٢٠٨١٥٣٠.٥١٥.٥دمحم غريب دمحم صادق٣٨٦٤ ٤٥.٥

٤٧٣٠٥١.٥٣٠١٩٤١٥٣٤١٧دمحم غنيم راشد سويلم٣٨٦٥ ٣٥.٥

٤٨٣٠٤٥٣٠١٨٩١٥٣٠١٥.٥دمحم فتحى السيد دمحم٣٨٦٦ ٣٦

٦٠.٥٣٢.٥٥٥٣٥٢٣٢١٦.٥٣٣١٥.٥دمحم كمال ابراهيم على٣٨٦٧ ٤٩

٥١.٥٣٠٥٢٣٠٢٠٨.٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥دمحم دمحم حسن حسين٣٨٦٨ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٧.٥٣٠١٩١١٥.٥٣١.٥١٥دمحم محمود دمحم حسين٣٨٦٩ ٣٥

٧٢.٥٣٤٥٤٣٦٢٤١.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم محى دمحم صادق٣٨٧٠ ٤٥

٦٥٣٣.٥٤٩.٥٣٣٢٢٦١٦٣٢١٦دمحم مصطفى دمحم عبدالرحيم٣٨٧١ ٤٥

٦٦٣٣.٥٥١.٥٣٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٦١٥دمحم نافل دمحم حسين٣٨٧٢ ٤٦.٥
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٤٨.٥٣٠٥١.٥٣٠٢١١١٥٣١١٥محمود احمد ثابت محمود٣٨٧٣ ٥١

٦٢.٥٣٤.٥٤٨٣٠٢٢٦١٦٣٤١٦.٥محمود تامر محمود حامد٣٨٧٤ ٥١

٥٣.٥٣٦٤٩.٥٣١٢١٦١٦٣٤١٦محمود عزت نور الدين احمد٣٨٧٥ ٤٦

٧٣٣٤٥٢٣٨.٥٢٤٧.٥١٥٣٥١٦محمود على محمود عواد٣٨٧٦ ٥٠

٤٩٣١.٥٤٦.٥٢٣.٥١٩٥.٥١٢٢٥١٢محمود فرج فوزي عبدالمجيد٣٨٧٧ ٤٥

٦٨٣٣٥٢٣٣٢٣٣١٥٣٤١٥مروان صالح دمحم سالم٣٨٧٨ ٤٧

٧٧.٥٣٦٥٢٣٨.٥٢٦٣١٥.٥٣٧١٥.٥مصطفي احمد عيد منصور٣٨٧٩ ٥٩

٧٥٣٩.٥٤٧٣٩٢٥٩.٥١٥٣٤١٥.٥مصطفى جودة حسن حسونة٣٨٨٠ ٥٩

٦٩.٥٣٣٤٩.٥٣٧٢٤٣١٨٣٧.٥١٧موسي محمود موسي نبهان٣٨٨١ ٥٤

٧٦٣٧.٥٥٣٣٩٢٦٠.٥١٥٣٧١٥.٥نادر السيد حسن حسونه٣٨٨٢ ٥٥

٧٢.٥٣٠٤٩.٥٣٨٢٤٤١٥٣٠١٥هاشم احمد عبدالفتاح محمود٣٨٨٣ ٥٤

٦٠.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٢١٥٣٠١٥يوسف حمادة عزاز هاشم٣٨٨٤ ٥٤

٧٦.٥٣٦.٥٥٣٣٧.٥٢٦٠.٥١٥٣٩١٥.٥يوسف عبدالعزيز احمد السيد٣٨٨٥ ٥٧

٥١٢٤.٥٤٧٣٠.٥٢٠٠١٧٣١١٥يوسف غريب حسن عبدالفتاح٣٨٨٦ ٤٧

٧١.٥٣٠٤٦٣٦٢٣٥١٥٣٧١٥يوسف دمحم ناصر دمحم٣٨٨٧ ٥١.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٨٢١٨.٥١٥٣٠١٥يوسف مسعد غياث عطوة٣٨٨٨ ٤٥

٦٧٣٢.٥٥١٣٦٢٤٠١٥٣٥١٦.٥اسماء عبيد دمحم عواد٣٨٨٩ ٥٣.٥

٦٤٣٤.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٣٦١٥٣٥١٦.٥االء ياسر عرفات سريع٣٨٩٠ ٥٠.٥

٧١.٥٣٧٤٩٣٦٢٤٨.٥١٥٣٣.٥١٦.٥الهام دمحم عبدالفتاح دمحم٣٨٩١ ٥٥

٦٨٣٠٤٩.٥٣٣٢٣٢.٥١٥٣٣١٦.٥امانى عبدالناصر دمحم الشوادفى٣٨٩٢ ٥٢

٦٠.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢١٣.٥١٥٣٢١٦.٥امل ابراهيم عيسي مصطفى٣٨٩٣ ٤٦

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٥٢٣٧.٥١٦٣٢١٧امل محمود شعبان احمد عويس٣٨٩٤ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٣.٥٥١.٥٣٠.٥٢٣٢.٥١٦٣٣١٥امنية محمود عبدالعال محمود٣٨٩٥ ٤٨.٥

٧١.٥٣٦٥٢٣٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٢.٥١٧ايات يونس سالمة فراج٣٨٩٦ ٥٥

٧٤٣٠.٥٤٨.٥٣٥٢٤٤١٥٣٥١٧ايه سعيد سالم حسن٣٨٩٧ ٥٦

٦٣.٥٣٠.٥٤٧٣٢٢١٩١٦٣٤١٦.٥بسمة دمحم حسن احمد٣٨٩٨ ٤٦

٦٧.٥٣٢٤٩.٥٣٦٢٣٨١٥٣٢.٥١٧تهانى رضا حامد غديرى٣٨٩٩ ٥٣

٠٠٠٠٠٠٠٠حنان السيد عبداللة خليل٣٩٠٠ ٠

٦٧.٥٣٥٥٠.٥٣٧٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٧حنين ياسر عيد عايش٣٩٠١ ٥٢.٥

٧١٣٥.٥٤٥.٥٣٩٢٣٦١٧.٥٣٧.٥١٧.٥خلود رمضان خليفه غزالى٣٩٠٢ ٤٥

٦٩٣٦.٥٤٩٣٩٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٦.٥خلود عصام شعبان عبدالعزيز٣٩٠٣ ٥٢

٦٨.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٨٢٣٧.٥١٧.٥٣٧١٨دعاء صالح دمحم امبابى٣٩٠٤ ٤٧
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٧٦.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥١٧.٥٣٨١٦.٥رحمة موسى خضر سالم٣٩٠٥ ٦٠

٦٣.٥٣٦.٥٤٦٣٦٢٣٢.٥١٧.٥٣٦١٨رضوى دمحم سليمان موسى٣٩٠٦ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٧٥١٣٧٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٧روضة سيد دمحم سليم٣٩٠٧ ٥١

٧٥.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٩١٨روال دمحم ابراهيم احمد٣٩٠٨ ٥٩

٦٦٣٥.٥٤٦٣٦٢٣٤.٥١٧.٥٣٧١٧.٥سالمه احمد ثابت محمود٣٩٠٩ ٥١

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٤١٧.٥٣٩١٨سحر ايمن علي دمحم٣٩١٠ ٥٨

٦٧٣٨.٥٤٥.٥٣١٢٣٥١٦.٥٣٦١٨شمس صالح يوسف صالح٣٩١١ ٥٣

٧٤.٥٣٨.٥٥١.٥٣٩٢٥٧.٥١٧٣٩١٧شهد خلف سالمة خلف٣٩١٢ ٥٤

٧٤.٥٣٨٤٦.٥٣٨٢٤٤١٧.٥٣٧١٧.٥شهد عيد دمحم بركات٣٩١٣ ٤٧

٧٣٣٩.٥٥٣٣٥٢٥٨١٨٣٨١٧شيماء السيد عبدالحميد دمحم٣٩١٤ ٥٧.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠صابرين خليل اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم٣٩١٥ ٠

٠٠٠٠٠٠٠٠قمر رجب عبدهللا عبد التواب٣٩١٦ ٠

٥٣٣٦.٥٤٥٣١٢١٠.٥١٧٣٥١٧لقاء مضيحى صالح سالم٣٩١٧ ٤٥

٦٩.٥٣٩٤٩.٥٣٦٢٤٧١٧.٥٣٨.٥١٨مريم اشرف دمحم احمد٣٩١٨ ٥٣

٧٠.٥٣٨.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٠١٨٣٩١٨مريم اشرف دمحم عيد٣٩١٩ ٥٣

٠٠٠٠٠٠٠٠مريم سالمة نبهان عبدهللا٣٩٢٠ ٠

٦٢٣٧.٥٤٧.٥٣٧٢٣٦١٧٣٤.٥١٥.٥مريم دمحم سالمة دمحم٣٩٢١ ٥٢

٦٠٣٧.٥٤٨٣٧.٥٢٣٤١٧٣٥١٦مريم دمحم منصور دمحم٣٩٢٢ ٥١

٦٠٣٧.٥٤٥٣٢٢٢١.٥١٧٣٩١٦ملك اسماعيل دمحم سالم٣٩٢٣ ٤٧

٦٦.٥٣٦٥٠٣٢٢٣٨.٥١٧.٥٣٨١٦ملك سيد احمد دمحم سيد احمد٣٩٢٤ ٥٤

٧٦٤٠٥٦.٥٣٦٢٦٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٧منةهللا سليمان دمحم ابراهيم٣٩٢٥ ٥٨

٧٤٣٧.٥٥٣٣٧.٥٢٦٠١٧.٥٣٧١٦منةهللا عبدالرحمن السيد عبد الرحمن٣٩٢٦ ٥٨

٥١٣٠.٥٤٧٣٢١٩٦.٥١٧٣١١٦منه سيد سالم عودة٣٩٢٧ ٣٦

٧٠٣٦.٥٥٣٣٨.٥٢٥٢.٥١٧.٥٣٤١٦.٥منى دمحم هاشم السيد٣٩٢٨ ٥٤.٥

٤٦٣٠٤٥٣٠٢٠٢١٧٣٥١٥.٥ميادة حربى دمحم السيد٣٩٢٩ ٥١

٦٢.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٥٢٣٦.٥١٧٣٦.٥١٦ندا دمحم مصطفى حسين٣٩٣٠ ٥٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٢٣٣.٥٢٥٥.٥١٧٣٧.٥١٥.٥ندى اشرف السيد أحمد٣٩٣١ ٥٨

٧٤٣٦.٥٥٤٣٥.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٦نرمين احمد فريد حسين٣٩٣٢ ٥٤.٥

٥٠٣٣.٥٤٩٣٥٢١٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٦نهله موسى حامد دمحم٣٩٣٣ ٤٨

٠٠٠٠٠٠٠٠نهى عبدالفتاح دمحم منصور دمحم منصور٣٩٣٤ ٠

٧٦.٥٣٨٥٥٣٩.٥٢٦٧١٧.٥٣٦.٥١٦.٥نورهان عبده عبدالمجيد عبد المقصود٣٩٣٥ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥٥٣٩٢٦٤.٥١٧٣٧.٥١٦نيرة دمحم عطية دمحم٣٩٣٦ ٥٨
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٧٠٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٤٩.٥١٧٣٧.٥١٦هدير اسماعيل علوان علوان٣٩٣٧ ٥٣

٧٢.٥٣٧.٥٥٤٣٨٢٥٨.٥١٧٣٧١٧وسام احمد عيد منصور٣٩٣٨ ٥٦.٥

٦٠٣٦٤٨٣٠٢٢٤١٧.٥٣٧.٥١٦والء جمال حسن دمحم٣٩٣٩ ٥٠

٦٦.٥٣٦.٥٥٥٣٣.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ياره سالم حسين سالم٣٩٤٠ ٥٦

٧٣٣٨.٥٥٣٣٧٢٥٩.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥ياسمين سيد دمحم احمد٣٩٤١ ٥٨

٧١٣٦.٥٥٤٣٣.٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥ياسمينة عبدهللا محمود دمحم٣٩٤٢ ٥٧.٥

٤٧.٥٣٤.٥٤٥٣١٢٠٣٠٢٠١٥محمود احمد السيد احمد٢٢٥٢٥ ٤٥

٧٠٣٥.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٢.٥٠٣٩١٥روميساء ابراهيم احمد بركات٢٢٥٢٦ ٥١

٠٠٠٠٠٠٠٠صفاء حسن دمحم ابراهيم٢٢٥٢٧ ٠
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االسماعيلية شمال الحجاز االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٧٦٣٧٥٧٣٥٢٥٧١٦.٥٣٨١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم بندارى٣٩٤٣ ٥٢

٧٠٣٦٥٢٣٠٢٤٣١٦٣٥١٧.٥ابراهيم دمحم شليل فرج هللا٣٩٤٤ ٥٥

٧٦٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٦٩١٦.٥٣٦١٦احمد سامح توفيق شبت٣٩٤٥ ٥٩

٦٣٣٢٤٥٣١٢١٦١٦٣٤.٥١٧.٥احمد عاطف ابراهيم عزالدين٣٩٤٦ ٤٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٣٨.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٦احمد عبدهللا احمد دمحم٣٩٤٧ ٥٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٦٣١.٥٢٢٣.٥١٦.٥٣٣.٥١٦احمد عوض عبدالمجيد عوض٣٩٤٨ ٥١

٧٢٣٤.٥٤٦٣٠٢٣١.٥١٦.٥٣٣.٥١٦احمد ماجد على السعيد٣٩٤٩ ٤٩

٦٣٣١.٥٤٥٢٢٢٠٧.٥١٥٣٣١٧.٥احمد محمود احمد التابعى السيد عمر٣٩٥٠ ٤٦

٧٤.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٦٣٧.٥١٦.٥احمد هانى عامر على٣٩٥١ ٥١.٥

٦٩.٥٣٩٤٨.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٧٣٦١٥امير فؤاد عبدالمجيد دمحم٣٩٥٢ ٥٢

٦٢.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٣٢٣٤.٥١٦٣٦١٦.٥بالل دمحم حسين دمحم٣٩٥٣ ٥١

٦٣٣٥٥٢٣٣٢٣٥١٥٣٦١٦.٥حسن عادل حسن جنيدى٣٩٥٤ ٥٢

٦٦٣٥.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٤٣.٥١٥٣٤.٥١٧خالد وليد السيد حسان دمحم٣٩٥٥ ٥١

٧٥٣٨.٥٥٦٣٦.٥٢٦٥١٥٣٨١٦.٥ربيع دمحم السيد دمحم٣٩٥٦ ٥٩

٧١٣٧٥٧٣٦.٥٢٥٦١٥٣٦١٧.٥رضا عادل فكرى دمحم٣٩٥٧ ٥٤.٥

٦٤.٥٣٦٤٩٣٠.٥٢٢٥١٥٣٤١٦.٥سعيد بهاء سعيد عبدالسالم٣٩٥٨ ٤٥

٦٠٣٦٤٨٣٠٢١٩١٥.٥٣٦١٦.٥سيد سمير السيد دمحم٣٩٥٩ ٤٥

٧١٣٩.٥٦٠٣٧.٥٢٦٢١٥٣٦١٨سيد محمود حسن دمحم٣٩٦٠ ٥٤

٧١.٥٤٠٥٦.٥٣٦٢٥٦١٥.٥٣٦١٧.٥عاطف كمال عاطف احمد٣٩٦١ ٥٢

٦٢.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥.٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن ابراهيم دمحم عبدهللا على٣٩٦٢ ٥١

٧٧٣٨٥٥.٥٣٤.٥٢٦٤١٦٣٦١٦عبدالرحمن السيد سعيد السيد دمحم المنهى٣٩٦٣ ٥٩

٦٠٣٣.٥٤٧٣٠٢١٧.٥١٦٣٣١٥عبدالرحمن ايمن دمحم خلف هللا٣٩٦٤ ٤٧

٦٣٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٧٣٦١٦عبدالرحمن سالم دمحم حنضل٣٩٦٥ ٤٨.٥

٧٣٣٦٥١.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٧٣٦١٥.٥عبدالرحمن عثمان حلبى حسن٣٩٦٦ ٥١.٥

٦٥٣١٤٨.٥٣٢٢٢٦.٥١٥.٥٣٥١٦عبدالرحمن دمحم ابراهيم مجاهد٣٩٦٧ ٥٠

٦٣.٥٣٠٤٨.٥٣١٢٢٨١٧٣٦١٥.٥عبدهللا فراج معبد عبد العال٣٩٦٨ ٥٥

٧٧٣٦.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠١٧٣٦١٦.٥عمر اشرف محمود عبدالهادي٣٩٦٩ ٥٩

٥٢٣١٤٥٣٠٢١٠١٥.٥٣٥١٥.٥كريم مؤمن دمحم احمد٣٩٧٠ ٥٢

٧٤٣٣.٥٥١.٥٣١.٥٢٤٤.٥١٥.٥٣٦١٦.٥لؤى مرشد دمحم على٣٩٧١ ٥٤

٧٢٣٧٥١٣٠٢٤٦١٦٣٦١٦مازن على شحاته على٣٩٧٢ ٥٦

٧٦.٥٣٨٥٣٣٥٢٥٩.٥١٦٣٧١٦.٥دمحم اشرف دمحم ابراهيم٣٩٧٣ ٥٧
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٦٦٣٤٤٧٣٣٢٣٢.٥١٧٣٦١٦دمحم السيد دمحم عبدهللا سالم٣٩٧٤ ٥٢.٥

٧٢٣٧٥٣٣٦٢٥٦١٦.٥٣٦١٦دمحم خالد دمحم على٣٩٧٥ ٥٨

٧٥.٥٣٥.٥٥٦٣٨٢٦٠.٥١٨.٥٣٧١٧دمحم سامح توفيق شبت الحمد السطوحي٣٩٧٦ ٥٥.٥

٧٤٣٦٥٦.٥٣٧٢٥٧.٥١٨.٥٣٧.٥١٧دمحم سامي دمحم الصباحي٣٩٧٧ ٥٤

٧١.٥٣٣.٥٥٦٣٢٢٤٥.٥١٨٣٨١٥.٥دمحم طارق دمحم منصور٣٩٧٨ ٥٢.٥

٧١.٥٣١٥٣٣٨٢٤٤.٥١٧.٥٣٧١٦دمحم عبدالنبي يوسف ابوالمجد٣٩٧٩ ٥١

٧٤٣٤٤٩.٥٣٤٢٤٦١٨٣٨١٦.٥دمحم عمر احمد على٣٩٨٠ ٥٤.٥

٦٣٣٦٥٤.٥٣٣٢٣٢١٦.٥٣٦١٧دمحم مجدى دمحم محمود٣٩٨١ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٥٥٣.٥٣٣٢٣٤.٥١٦.٥٣٣.٥١٦دمحم محمود محروس دمحم٣٩٨٢ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٦٣٧٢٦٠١٧٣٨١٦.٥دمحم نصر دمحم ابراهيم٣٩٨٣ ٥٣

٤٧٣٤.٥٤٧٣٠٢٠٤.٥١٨٣٢.٥١٧محمود ابراهيم دمحم ابراهيم برايه٣٩٨٤ ٤٦

٦٦٣٦.٥٤٩.٥٣٦٢٣٣١٦٣٥.٥١٦محمود سعيد غريب دمحم محمود٣٩٨٥ ٤٥

٧٢.٥٣٩.٥٦٠٣٩٢٦٥.٥١٦٣٤١٧محمود مصطفى محمود مسعد دمحم٣٩٨٦ ٥٤.٥

٥٣٣٠٥٢٣٨٢١٨١٥.٥٣٦.٥١٦محمود نصر دمحم قويدر٣٩٨٧ ٤٥

٦٥٣٢.٥٤٦.٥٣٦٢٢٥١٥٣٤.٥١٦.٥محمود وحيد ابراهيم غازى٣٩٨٨ ٤٥

٧١.٥٣٩٥٩٣٩٢٥٦١٦.٥٣٥.٥١٦مصطفى احمد ابراهيم السيد٣٩٨٩ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٨٣٩٢٥٧١٦.٥٣٦١٦.٥مصطفى على مصطفى على درويش٣٩٩٠ ٤٨

٥٢٣٠٤٦٣٠٢٠٤١٦.٥٣٤.٥١٦نبيل ابراهيم نبيل عبدالحليم٣٩٩١ ٤٦

٦٧.٥٣٤٤٩٣٠٢٢٨.٥١٦.٥٣٣.٥١٦يحى ابورجيله عبدالسميع ابراهيم٣٩٩٢ ٤٨

٦٠.٥٣١٤٨٣٤٢٢٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٥.٥يوسف على السيد دمحم دمحم٣٩٩٣ ٤٧

٥١.٥٣٢٤٨.٥٣٠٢٠١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥يوسف محسن دمحم دمحم موسى٣٩٩٤ ٣٩.٥

٦٠٣١٤٦٣٠٢٠١١٥.٥٣٥١٦.٥يوسف دمحم احمد سلطان٣٩٩٥ ٣٤

٧٢.٥٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٣٨.٥١٦٣٢.٥١٥يوسف دمحم عبدالفتاح عبد المجلى٣٩٩٦ ٥٧

٦٦٣٣.٥٤٩.٥٣٥٢٢٩١٦.٥٣٥١٥يوسف دمحم عبداللطيف مدنى ابراهيم٣٩٩٧ ٤٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٥٧١٦.٥٣٥.٥١٦.٥يوسف دمحم محمود حسن احمد٣٩٩٨ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٤٤٧٣٨٢٣٥.٥١٨٣٢.٥١٦احالم حسن صالح احمد٣٩٩٩ ٥٠

٦٦٣٤.٥٥٣٣٧٢٤٥١٨.٥٣٤.٥١٦.٥احالم فكري خضر عبدالصادق٤٠٠٠ ٥٤.٥

٧٥٣٦.٥٥٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٧٣٧١٨اسراء شعبان السيد دمحم٤٠٠١ ٥٨.٥

٧٤٣٣.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٧٣٧١٧اسراء طارق دمحم السيد بيومى٤٠٠٢ ٥٢

٧٠.٥٣٤.٥٥٣٣٣٢٤٨١٧٣٧١٦اسراء عز الدين دمحم نور الدين يونس٤٠٠٣ ٥٧

٧٦٣٦.٥٥٢.٥٣٥٢٥٥١٦.٥٣٧.٥١٨اسراء دمحم امان رضوان الديب٤٠٠٤ ٥٥

٦٧٣٤٥٢.٥٣٠٢٣٠١٩٣٧١٨اسراء منعم عوض احمد٤٠٠٥ ٤٦.٥
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٧٥.٥٣٥٥٤٣٣.٥٢٤٣١٧٣٨١٧اسراء ياسر رمضان احمد دمحم٤٠٠٦ ٤٥

٦٨.٥٣٢٥٢٣٠٢٤٢.٥١٨٣٨١٨االء دمحم عبدالفتاح عبد المجلى٤٠٠٧ ٦٠

٦٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٩.٥١٨٣٦١٨الشيماء ممدوح على دمحم٤٠٠٨ ٤٨

٧٣.٥٣٥٥٠.٥٣٣٢٤٢١٧.٥٣٨١٨امل منير ارميا جرجس٤٠٠٩ ٥٠

٧٣٣٧٥٦٣٤.٥٢٥٧.٥١٧.٥٤٠١٨اميره جمال فرغلى عبدالرحمن يوسف٤٠١٠ ٥٧

٦٤.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢١٧١٧٣٩١٨اميره غريب ابو بكر ذكى٤٠١١ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٨١٧٣٨١٧.٥امينه احمد فتحي ابراهيم خليل٤٠١٢ ٥٢

٦٨.٥٣١.٥٥١٣٥.٥٢٣٧.٥١٧٣٦.٥١٧امينه فتحى عبدالعزيز سيد احمد٤٠١٣ ٥١

٧٨.٥٣٢.٥٥٧.٥٣٠٢٤٦١٧.٥٣٧١٧ايمان ابراهيم مصطفى على السيد٤٠١٤ ٤٧.٥

٥١٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢١٠١٧٣٧١٧ايمان عيد عبدالعزيز احمد دمحم٤٠١٥ ٤٧

٦٨٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٣١٦.٥٣٧.٥١٨ايه رمضان خلف صابر٤٠١٦ ٤٦.٥

٧٧٣٤.٥٥١.٥٣٤٢٥٣١٥.٥٣٩١٧ايه سيد دمحم المهدي احمد عبدهللا٤٠١٧ ٥٦

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٦٦١٦٣٨١٧.٥بسمة محروس عبدالفتاح يس٤٠١٨ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٥٥٢.٥٣٢٢٤٠١٧٣٩١٧بسمة دمحم شعبان السيد محمود٤٠١٩ ٤٨

٦٩٣٦.٥٥٥٣٥.٥٢٤٨١٧.٥٣٨١٨.٥بسنت خيرى سعد احمد على٤٠٢٠ ٥٢

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٨١٨تسبيح سيد على شحاته على مدين٤٠٢١ ٦٠

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠١٩١١٥.٥٣١١٥حسناء دمحم السيد رمضان٤٠٢٢ ٣١.٥

٧٢٣٣.٥٥١.٥٣٠٢٣٥١٥٣٧١٨حنان رب خلى زير سالم فرج هللا٤٠٢٣ ٤٨

٤٨.٥٣٠٤٥٢٣١٨٤١٥.٥٣٥.٥١٥خلود السيد عبدالمعبود دمحم٤٠٢٤ ٣٧.٥

٧١.٥٣٣.٥٥٠٣٢٢٣٢١٦٣٧١٧دعاء سمير السيد غازى٤٠٢٥ ٤٥

٦٦٣٦.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٤٣١٦.٥٣٨١٧دنيا عالء دمحم عبدالوهاب٤٠٢٦ ٥٠.٥

٧٣٣٣٥٠.٥٣٤٢٤٦.٥١٨٣٦١٧دينا احمد ابوالمجد دمحم٤٠٢٧ ٥٦

٦٨٣٧.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٠١٧٣٧.٥١٦.٥دينا عادل نجار سيد اسماعيل٤٠٢٨ ٤٨.٥

٦٤٣٧.٥٥١٣٦.٥٢٣٩١٨٣٥.٥١٦.٥دينا ياسر احمد جميل٤٠٢٩ ٥٠

٥٣.٥٣١٤٥٢١١٩٦١٥٣٦١٧راندا ابوالفتوح السيد يوسف٤٠٣٠ ٤٥.٥

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٢.٥١٦رحمه دمحم خليل عبدالحميد٤٠٣١ ٤٥.٥

٦٣٣٦.٥٥٠٣٤٢٣٣١٥.٥٣٥١٦رحمه دمحم على على السيد٤٠٣٢ ٤٩.٥

٧٤٣٨٥٨.٥٣٧.٥٢٦٤١٦٣٨.٥١٦.٥رحمه محمود السيد خليل دمحم٤٠٣٣ ٥٦

٦٤٣٢٤٥٣٠٢٢٠.٥١٦٣٦.٥١٥.٥رقيه دمحم حسن دمحم٤٠٣٤ ٤٩.٥

٧٦٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٧رنيم دمحم عبدالرحمن دمحم٤٠٣٥ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٢٣٦٢٤٦١٦.٥٣٤١٦.٥روان كمال احمد دمحم الراوى٤٠٣٦ ٤٨

٦٨.٥٣٥.٥٥١٣٠٢٣٠١٧.٥٣٦١٧.٥روان مصطفى حسن دمحم٤٠٣٧ ٤٥
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٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٣١٥٣٦١٦.٥ساره حسين على محمود٤٠٣٨ ٤٥.٥

٧١.٥٣٧.٥٥٦٣٦٢٥٤.٥١٧.٥٣٨١٦.٥سالمه اشرف عبدالراضى راوى٤٠٣٩ ٥٣.٥

٧٧٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٣١٦.٥٣٩١٧سلسبيل السيد فارس دمحم٤٠٤٠ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٦٤٩.٥٣١.٥٢٣٩١٧٣٩١٧سلمى سالم رشدى دمحم٤٠٤١ ٥٣.٥

٧٧٣٦٥٧٣٩٢٦٩١٧٣٩١٦.٥سلمى طارق دمحم منصور٤٠٤٢ ٦٠

٧٠.٥٣٦٥٢.٥٣٤٢٤٠.٥١٦.٥٣٨١٧سلمى دمحم عبدالسالم السيد٤٠٤٣ ٤٧.٥

٧٠٣٥.٥٥٠٣٧٢٤٤.٥١٦٣٧١٧سلمى ممدوح مصطفى دمحم٤٠٤٤ ٥٢

٧٨٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤١٧٣٧١٧سما دمحم عادل على ابراهيم٤٠٤٥ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٣١٦٣٨١٦.٥سندس شعبان احمد عبدهللا احمد٤٠٤٦ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٦.٥٣٨١٦.٥شاهنده شاهين دمحم احمد٤٠٤٧ ٥٨

٧١.٥٣٦.٥٥٢٣٧٢٤٧١٧٣٧١٦شروق جمال عبداللطليف احمد٤٠٤٨ ٥٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٦.٥٢٦٦١٧.٥٣٩١٧.٥شروق رمضان عبدالفتاح دمحم عبدهللا٤٠٤٩ ٥٨

٧٦٣٦.٥٥٧٣٦.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٨١٧شروق كرم على عبدالصمد حنفى٤٠٥٠ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٣٥٩.٥٣٦٢٥١١٧٣٦١٨شهد احمد حسين دمحم٤٠٥١ ٤٩

٧٢.٥٣٥.٥٥٤٣٦.٥٢٥٢.٥١٨٣٦١٩شهد كرم على عبدالصمد حنفى٤٠٥٢ ٥٤

٦٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٥٨١٨٣٧١٩شهد دمحم رفعت اليسطويسى٤٠٥٣ ٥٧.٥

٧٣٣٨٥٩.٥٣٧٢٦٥١٨٣٨١٩.٥شهد دمحم محمود فهمى محمود يوسف٤٠٥٤ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٤١٨٣٩١٩فاتن احمد احمد المليجى٤٠٥٥ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٦٣٩.٥٢٦٨١٨٣٦.٥١٩فاطمه احمد زكى بيومى دمحم٤٠٥٦ ٥٩

٧٠٣٧٥٤٣٥٢٥١١٨٣٧.٥١٦فاطمه احمد علي احمد٤٠٥٧ ٥٥

٦٨٣٨.٥٤٧.٥٣٢.٥٢٣٨.٥١٨٣٩١٦فاطمه على دمحم سليمان٤٠٥٨ ٥٢

٦٤.٥٣٤.٥٥١.٥٣٦.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٢١٩فاطمه عمار عبدالرحمن اسماعيل٤٠٥٩ ٤٨.٥

٦٤٣٦٥٤.٥٣٤٢٣٤١٦٣٨١٩فاطمه دمحم احمد عيسى٤٠٦٠ ٤٥.٥

٧١.٥٣٧.٥٥٢٣٥.٥٢٤٣١٧٣٩١٩فاطمه نصر السيد يوسف٤٠٦١ ٤٦.٥

٦٧٣٦٥٤.٥٣٥.٥٢٤١١٧٣٦١٩كريمة ابراهيم رمضان خطاب٤٠٦٢ ٤٨

٦٨.٥٣٤٥٤.٥٣٦٢٤٦١٨٣٩١٩لطيفة مصطفى خلف عبدالعزيز دمحم٤٠٦٣ ٥٣

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٨مروة ناصر صالح عبدالحليم٤٠٦٤ ٥٧

٧١.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٦٥.٥١٧٣٧١٨مريم حسن جمال الدين احمد٤٠٦٥ ٥٨

٧٥٣٧٥٨.٥٣٩٢٦٨١٧٣٩١٩مريم رمضان امام على دمحم٤٠٦٦ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٥.٥٥٢٣١٢٣٥.٥١٦.٥٣٧١٨مريم صادق عبدالجواد صادق٤٠٦٧ ٤٩.٥

٦٠٣٦٥٠٣٠٢٢٢١٧.٥٣٥١٥مريم فاروق عبادى الراوى٤٠٦٨ ٤٦

٦٦٣٧٤٩.٥٣٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٧٢٠مغفرة احمد مصطفى احمد٤٠٦٩ ٤٨
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٦٦٣٦٥٤.٥٣٣.٥٢٤٤١٧.٥٣٧١٨منةهللا جمال دمحم عطا٤٠٧٠ ٥٤

٧٠٣٧٥٥.٥٣٧٢٥١١٧٣٨.٥١٨منةهللا دمحم ابراهيم سليمان٤٠٧١ ٥١.٥

٦٢٣٣.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٢٧.٥١٧.٥٣٤١٨نجوي صابر عبادى صابر٤٠٧٢ ٤٥

٦٨٣٧.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٦.٥١٨ندى السيد شعبان السيد على٤٠٧٣ ٤٧

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٦١٨ندى حسن احمد ابراهيم٤٠٧٤ ٥٨.٥

٦٣.٥٣٥.٥٥٣٣٤.٥٢٣٢.٥١٧.٥٣٣.٥١٨ندى محمود السيد محمود٤٠٧٥ ٤٦

٧٢.٥٣٢.٥٥٣٣٤.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٧١٧.٥ندي محي السيد السيدسعفان٤٠٧٦ ٥٥

٧١.٥٣٣٥٤٣٨.٥٢٥٧١٧٣٤١٧.٥نرمين غريب دمحم خليفة خالف٤٠٧٧ ٦٠

٧٧٣٦.٥٥٥.٥٤٠٢٦٩١٥.٥٣٧١٧.٥نور رضا عبداللطيف دمحم عسكر٤٠٧٨ ٦٠

٦٩.٥٣٠٥٥٣٨٢٤٦١٥٣٥١٧.٥نورا غريب علي دمحم٤٠٧٩ ٥٣.٥

٧٠.٥٣٠٥٢٣٧.٥٢٤٢.٥١٥٣٨.٥١٨نورهان عزمى خضرى عباس٤٠٨٠ ٥٢.٥

٧٤٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٨.٥١٨نورهان نور عزازى احمد٤٠٨١ ٥٦.٥

٧٥٣٧٥٦٣٩٢٦٥.٥١٧.٥٣٨١٧هاجر رجب السيد عفيفى٤٠٨٢ ٥٨.٥

٦٣.٥٣٠٤٧٣٣.٥٢١٩.٥١٥٣٦١٦هانم عبدالعزيز احمد على محمود٤٠٨٣ ٤٥.٥

٧١.٥٣٣.٥٥٥٣٩.٥٢٥٦١٥٣٨١٧.٥هبه دمحم دمحم سليمان٤٠٨٤ ٥٦.٥

٦٥٣٠٤٨.٥٣٤٢٣١.٥١٥٣٩١٧.٥هدير حمام شكرى عبدالقادر٤٠٨٥ ٥٤

٤٣٣٢٤٦٣٣١٩٦٠٣٠١٥محمود فتحى عطية السيد٢٢٥٢٨ ٤٢

٦٠٣٤٤٥٣٥٢٢٣.٥٠٣٤١٥اسراء عيد على ديبان٢٢٥٢٩ ٤٩.٥

٦٠٣٨.٥٥٠٣٨.٥٢٣٩.٥٠٣٥.٥١٧اسماء دمحم عبد الرحمن السيد٢٢٥٣٠ ٥٢.٥

٦٠٣٧٤٨.٥٣٧٢٢٩.٥٠٣٣.٥١٧رحاب محسن عبد القادر اسماعيل٢٢٥٣١ ٤٧

٦٠٣٢.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٢٤٠٣٠١٦سماح دمحم عمار فرج٢٢٥٣٢ ٤٦.٥

٥٢٣٠٤٥٣٧٢٠٤.٥٠٣١١٧سناء عبد الرازق حسن فرج٢٢٥٣٣ ٤٠.٥

٥٢٣٠٤٥٣٤.٥٢٠٩٠٣٠.٥١٦.٥شيماء السيد احمد دمحم٢٢٥٣٤ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٠٤٧٣٦٢١١.٥٠٣٣.٥١٦مريم على مصطفى رفاعى٢٢٥٣٥ ٤٥

٥٤٣٢.٥٤٧٣٥٢١٤.٥٠٣٣.٥١٦نوال دمحم عبد المعطى على٢٢٥٣٦ ٤٦

٥٠٣٥٤٦.٥٣٣.٥٢١٤.٥٠٣٤١٦هاجر حسن باز حسن٢٢٥٣٧ ٤٩.٥

٦٠٣٤٤٨.٥٣٦٢٣٠٠٣٥١٦هبه سعيد دمحم صبرى٢٢٥٣٨ ٥١.٥

٥٣.٥٣٠.٥٤٨.٥٣٧٢١٤.٥٠٣٤.٥١٦.٥هدى صديق طه رشوان٢٢٥٣٩ ٤٥

٥٧.٥٢٣٣٦.٥٢٦١٨٥١٦٣٣١٨نجوان دمحم فتحي دمحم٢٤٠٠٢ ٤٢
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االسماعيلية شمال ابو فودة ك ١١ ع المشتركةاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٢.٥٥٩٣٩.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٩١٦.٥ابراهيم سليمان ابراهيم موسى سالمان٤٠٨٦ ٥٣

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٢١٥٣٠١٧احمد أشرف أعمير عميرة٤٠٨٧ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٣٢٢٣.٥١٥٣٧.٥١٨احمد صالح سالم مصلح٤٠٨٨ ٥٠

٦٠٢٣.٥٤٥٣٠٢٠٩١٥٣٣١٧احمد على اسماعيل احمد٤٠٨٩ ٥٠.٥

٥٤٢٢.٥٤٥٣٠.٥٢٠٤١٥٣٧١٧.٥احمد عيد دمحم عبدالمجيد٤٠٩٠ ٥٢

٥٠٢٥٤٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٧١٧احمد فتحى عطيه عبدالعزيز٤٠٩١ ٤٦.٥

٦٠٢٤٣٩٣٠٢٠٢١٥٣٤١٧احمد دمحم احمد جاد المولى٤٠٩٢ ٤٩

٦٢.٥٢٦٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٧١٦.٥احمد محمود عزت دمحم٤٠٩٣ ٥١

٦٢.٥٣٠٣٨.٥٣٠.٥٢١١.٥١٥٣٣١٧الحسينى احمد الحسينى عبده عوف٤٠٩٤ ٥٠

٦٧.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٢٧١٥٣٦.٥١٧حسين حامد حسين حسن٤٠٩٥ ٥٠

٤٨.٥٢٢.٥٣٨٣٠١٨٧.٥١٥٣٤١٧طارق ابو الحجاج فخرى دمحم٤٠٩٦ ٤٨.٥

٦٠٢٥٣٨٣٠٢٠٣.٥١٥٣٦١٦عبده على احمد على٤٠٩٧ ٥٠.٥

٤٩٢٤.٥٤٥٣٠١٩٣.٥١٥٣٣١٦على حامد على عبدهللا٤٠٩٨ ٤٥

٥٥٢٥٣٧٣٠١٩٦١٥٣٦١٥.٥على سيد على احمد اسماعيل٤٠٩٩ ٤٩

٦٤٣٠٤٥.٥٣١٢٢٤١٥٣٧.٥١٧عمر عوده عويض حسين٤١٠٠ ٥٣.٥

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٧٣٧١٦فارس حسين سليمان عطيه٤١٠١ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٨١١٧٣٠١٦.٥فهد حسن حسان حسن٤١٠٢ ٤٠

٦١.٥٣٠٥٢٣٤٢٢٥.٥١٦.٥٣٠١٨فيصل دمحم سلمى حسن سليم٤١٠٣ ٤٨

٦٥٣٠٤٨٣٥.٥٢٢٣.٥١٦٣٥١٩.٥دمحم احمد ابوالخير النادى الصياد٤١٠٤ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٣٣.٥٢١٧.٥١٥.٥٣٥.٥١٩دمحم احمد على امين٤١٠٥ ٤٥

٤٦٣٠٣٨.٥٣٠١٨٤١٥.٥٣٢١٥دمحم السيد دمحم ابراهيم٤١٠٦ ٣٩.٥

٦٠.٥٣١.٥٣٦.٥٣٠١٩٣.٥١٥.٥٣٤١٧دمحم السيد دمحم دمحم٤١٠٧ ٣٥

٦٥٣٢.٥٤٨٣٠٢٢٠.٥١٦٣٤١٨دمحم حسن احمد يوسف٤١٠٨ ٤٥

٦٥٣٣٤٥٢٣.٥٢١١.٥١٥٣٥.٥١٧دمحم حمام سيد دمحم دمحم٤١٠٩ ٤٥

٦٤٣٠.٥٤٥.٥٢١.٥٢٠٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٧دمحم خالد مجاهد احمد٤١١٠ ٤٥

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٢٠.٥١٩٦١٥.٥٣٤١٦دمحم خير عمر جاد المولى٤١١١ ٤٦.٥

٧١.٥٣١.٥٤٥.٥٢٣.٥٢١٩١٦.٥٣٢.٥١٦دمحم رضا احمد السيد٤١١٢ ٤٧

٦٠٣١.٥٤٥٢١٢٠٣١٦٣٣.٥١٧دمحم شكر عبدالعال سيد احمد٤١١٣ ٤٥.٥

٧٢.٥٣١.٥٤٧٣٢٢٢٨١٧٣٤.٥١٧دمحم عادل على احمد غالب٤١١٤ ٤٥

٧٧.٥٣٢٥٦٣٨٢٤٨.٥١٧٣٤١٥دمحم عبدالحميد علي ابراهيم٤١١٥ ٤٥

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٢٢١٩١٥.٥٣٤.٥١٧دمحم محمود محمود ابوالمعاطى٤١١٦ ٤٥
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٦١.٥٣١.٥٤٦٢١.٥٢٠٥.٥١٦٣٥.٥١٧دمحم مصطفى دمحم بالل٤١١٧ ٤٥

٥١.٥٣٢٤٥٢٣١٩٦.٥١٥٣٣١٦دمحم هانى الدسوقى عبدهللا٤١١٨ ٤٥

٧١.٥٣٣.٥٥١٣٠٢٣٣١٦٣٥١٧محمود عبده سيد عبده٤١١٩ ٤٧

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٦٣٠.٥١٥محمود على احمد دمحم٤١٢٠ ٤٥

٧١.٥٣٠٥٠٢٣.٥٢٢٠١٦٣٣١٨موسى عادل خميس جمعه٤١٢١ ٤٥

٧٣٣٢.٥٥١.٥٣٠٢٣٢١٥٣٦١٧هشام حجاج بربري عبادي٤١٢٢ ٤٥

٧٢٣٠٤٨٣٠٢٢٥١٥٣٣١٧هشام عبدهللا دمحم عبد الباسط٤١٢٣ ٤٥

٧٤٣٢.٥٥٠٣٤.٥٢٣٦١٥.٥٣٤.٥١٧يوسف دمحم عبيد احمد٤١٢٤ ٤٥

٧١.٥٣٦٥٤٣٨٢٥٤١٥.٥٣٥.٥١٧يوسف دمحم دمحم غوينم٤١٢٥ ٥٤.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١١.٥٣٥١٦يوسف مصلحى محمود عبداللطيف٤١٢٦ ٣٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٣٣٤٢٦٢١٥٣٧١٨احالم السيد دمحم السيد حسين٤١٢٧ ٥٩

٦٣٣٠٤٥٢١٢٠٤١٥٣٥١٨.٥اسراء السيد عيد علي٤١٢٨ ٤٥

٧٧٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٨١٧.٥اسراء دمحم على دمحم٤١٢٩ ٥٩

٦٧٣٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣١١٦٣٨١٧.٥اسراء دمحم وهبه دمحم٤١٣٠ ٥٣

٦٨.٥٣٧.٥٤٦٣٢.٥٢٤٣١٦.٥٣٥.٥١٧اسماء على حامد عواد٤١٣١ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٦٤٥.٥٣٣٢٣٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥االء صالح على احمد٤١٣٢ ٥٢

٢٠١٢.٥١٥١٠٧٢.٥٥١٧.٥٧امل دسوقى عمردمحم عبدالسميع٤١٣٣ ١٥

٧٤٣٧.٥٥٠.٥٣٩٢٥٠١٥٣٧.٥١٧.٥امنه دمحم عبدالوهاب احمد٤١٣٤ ٤٩

٦١.٥٣٣٤٥٣٢٢١٦.٥١٦.٥٣٦١٦.٥امنيه دمحم عبده خطاب٤١٣٥ ٤٥

٧٥٣٧٤٨٣٩.٥٢٥٧١٧٣٧١٧اميره السيد عبدالهادى احمد٤١٣٦ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٢٣٨.٥٢٥٣.٥١٧٣٥.٥١٧ايمان ابراهيم على سليمان٤١٣٧ ٥٥

٦٨٣٤.٥٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٦.٥٣٥.٥١٧ايمان على صباح سليم٤١٣٨ ٣٧.٥

٦٠.٥٣١.٥٣٨.٥٢٢.٥١٩٨١٦.٥٣٧١٨بوسى عبده ابراهيم غريب٤١٣٩ ٤٥

٦٤.٥٣٧٤٥٣٠٢٢١.٥١٦٣٨١٨ثناء على امين عبدالنعيم٤١٤٠ ٤٥

٦٣٣٥.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٤١٦.٥حنان جالل فاضل طايل٤١٤١ ٤٥

٦١٣٨٤٥٣٠٢١٩١٥٣٤١٧حورية خالد دمحم عبدالفتاح٤١٤٢ ٤٥

٦٤.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٢١١٥.٥٣٦.٥١٧.٥داليا دمحم فاضل طايل٤١٤٣ ٤٥

٥٠٢٦٤٥٣٠١٨٧.٥١٥.٥٣٦.٥١٨دنيا فرج ثروت عبدالمقصود عطية٤١٤٤ ٣٦.٥

٦٢.٥٣٦٤٥٣٠.٥٢١٩١٥٣٦١٧.٥دنيا دمحم احمد فؤاد دمحم٤١٤٥ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٧١٧.٥دينا دمحم غريب السيد٤١٤٦ ٤٠

٦٧.٥٣٥٤٥٣٥٢٣٦.٥١٦٣٧.٥١٦.٥روان دمحم احمد رجب الديب٤١٤٧ ٥٤

٧٤٣٧٥٣.٥٣٨٢٥٣.٥١٦٣٧١٧ساره جويفل احمد ابراهيم٤١٤٨ ٥١
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٦٨٣٦.٥٤٥٣٤.٥٢٢٩١٥٣٦.٥١٧.٥سحر دمحم شاهر طايل٤١٤٩ ٤٥

٦٣.٥٣٧٤٥٣٣.٥٢٢٤١٥٣٨١٨سعدية دمحم حنيدق دمحم٤١٥٠ ٤٥

٧٧٣١٥٤٣٨.٥٢٥٨.٥١٦٣٣.٥١٦.٥سلسبيل ربيع دمحم محمود٤١٥١ ٥٨

٧٠.٥٣٠٥٠٣٥.٥٢٣٢١٥٣٦١٦.٥سماح احمد سعد سالم٤١٥٢ ٤٦

٧٤.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٣٤١٦.٥٣٧١٦سهيلة علي احمد دمحم٤١٥٣ ٥٠

٦٩٣٤٤٥٣٥٢٣١١٥.٥٣٦١٦شهد ايمن دمحم احمد٤١٥٤ ٤٨

٧٤.٥٣٥٤٩.٥٣٦٢٤٨١٧٣٥١٦شهد خالد منصور سالمه٤١٥٥ ٥٣

٧٩.٥٣٧.٥٥٩٣٨.٥٢٧٤.٥١٩٣٨.٥١٦.٥شهد عطيه دمحمدمحم رمضان٤١٥٦ ٦٠

٦٤.٥٢٤.٥٤٥٣٣.٥٢١٤.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥عال على نورالدين دمحم٤١٥٧ ٤٧

٧٣٣٠٥٠.٥٣٤.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٦علياء اسماعيل عبدالحميد دمحم دمحم٤١٥٨ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٨.٥١٥٣٩١٥.٥عنود احمد سلمى حسن سليم٤١٥٩ ٤٥.٥

٦٠.٥٣٠٣٨٣٠٢٠٨١٣٣٢١٥.٥فاطمه عيد دمحم على٤١٦٠ ٤٩.٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٥.٥١٥.٥مرفت اسماعيل جوده محمود٤١٦١ ٤٨.٥

٧٣٣٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٧٣٦١٧مريم السيد دمحم حسن٤١٦٢ ٥٥.٥

٦٤٣١٤٥٣٠٢١٩١٥٣٤.٥١٦منار حسن احمد دمحم٤١٦٣ ٤٩

٧٠.٥٣٢٤٧.٥٣٣٢٣٦.٥١٦.٥٣٦١٦منار دمحم اسماعيل احمد٤١٦٤ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٢.٥٤٧٣٢٢٢٦١٧٣٥١٦منةهللا احمد دمحم مبارك٤١٦٥ ٤٨

٧٤٣٥.٥٤٧٣٤٢٤٣١٥.٥٣٧١٦.٥منه هانى منصور سعيد٤١٦٦ ٥٢.٥

٧٣٣٥٥١٣٣٢٤٤١٨.٥٣٧١٦.٥نورهان على دمحم عبدالباسط٤١٦٧ ٥٢

٦٩٣٢.٥٤٩.٥٣٦٢٣٧١٧.٥٣٥.٥١٦.٥نورهان دمحم عبده على٤١٦٨ ٥٠

٦٩٣٢.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٣١.٥١٥.٥٣٣١٥.٥هاجر عبدهللا على دمحم٤١٦٩ ٥٠

٦٣٣٣.٥٤٥٣٢٢٢٤١٦.٥٣٤١٦.٥هبه سالمان عبدالظاهر احمد٤١٧٠ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٠٤٦.٥٣١٢٢٢١٥٣٧١٦.٥هبه عرفات حسينى احمد٤١٧١ ٤٨

٦٨٣٣.٥٤٨٣٥٢٣٥.٥١٥٣٧١٦.٥هدى السيد دمحم سيد احمد٤١٧٢ ٥١

٧٣.٥٣٠٤٧٣٢٢٣٤١٨٣٧.٥١٦.٥هدى سليمان سليم عبدالجليل٤١٧٣ ٥١.٥

٧١.٥٣٢.٥٥٠٣٧.٥٢٤٥.٥١٧٣٧١٦.٥هدى كمال سعد سالم٤١٧٤ ٥٤

٦٨٣٢.٥٤٥٣٤٢٣١.٥١٧.٥٣٧١٦.٥هند حسين محمود سليم٤١٧٥ ٥٢

٧٠.٥٣٥٥٦٣٦٢٤٧.٥١٦.٥٣٨١٧هند دمحم سالم دمحم٤١٧٦ ٥٠

٧٠٣٣.٥٥٠٣٦.٥٢٣٥.٥١٥٣٧.٥١٦ورده عبدهللا عبدالعظيم دمحم٤١٧٧ ٤٥.٥

٦٩.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٥٢٤٢١٥٣٧١٦وفاء عبدالمنعم عبدهللا حسين٤١٧٨ ٤٨.٥

٦٠٢٣.٥٤٨٢٣.٥٢٠٠١٥٣٧١٦يارا عكاشة ابراهيم عبدهللا دمحمالحديدى٤١٧٩ ٤٥

٦٥٣١.٥٥٠.٥٣١٢٢٩.٥١٥٣٧١٥.٥ياسمين دمحم حسين حسن٤١٨٠ ٥١.٥
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٦٩.٥٣٠٥٣٣٠.٥٢٣٠١٥.٥٣٨١٦ياسمين دمحم مرتضى بشير٤١٨١ ٤٧

٦٠٣٠٥١٣٢٢١٨١٥٣٧١٥يسرا هانى الدسوقى عبدهللا٤١٨٢ ٤٥

٦٩.٥٣٥٤٧.٥٣١٢٣٣٠٣٤.٥١٥رحمه عيد سالمه عوده٢٢٥٤٠ ٥٠
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االسماعيلية شمال الشهيد بسام هنداوي عواد سالم تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٤٥.٥٢١.٥٣٨٣٠١٦٦.٥١٢.٥٣٣١٥.٥ابراهيم ابراهيم عطية السيد٤١٨٣ ٣١.٥

٤٣٢٣٤٥٣٠١٧٦١٢.٥٣٣١١.٥ابراهيم دمحم عبدهللا حماد٤١٨٤ ٣٥

٤٣.٥٢٣٣٨٣٠١٦٨.٥١٢.٥٣٧١٣احمد خيري حامد مهدي٤١٨٥ ٣٤

٦٠٣٠٤٧٣٠٢٠٢.٥١٥٣٥١٥احمد عاشور احمد حسين٤١٨٦ ٣٥.٥

٤٨٢٦٤٥٣٠١٨١١٣٣٢١٥احمد عايد جمعة سليمان٤١٨٧ ٣٢

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٨٤١٣٣٦١٥احمد علي مسلم سالم٤١٨٨ ٣٣.٥

٤٠٢٠٣٢.٥٢٠١٤٢.٥١٠٣٠١٥احمد عوني عبدهللا سليمان٤١٨٩ ٣٠

٥٢٢٢.٥٣٧.٥٣٠١٧٦١٢٣٣١٥احمد موسي عوده جمعه٤١٩٠ ٣٤

٥٥٢٣.٥٤٥.٥٣٠١٩٢.٥١٢٣٦١٥اسامه سليمان ابراهيم سالمان٤١٩١ ٣٨.٥

٤٣٢١٣٨٣٠١٦٦.٥١٢.٥٣٥١٣اسالم خالد فؤاد طايع٤١٩٢ ٣٤.٥

٦٢٣٠٥١٣٠٢١٨١٥٣٦١٥اسالم سالم عبدالسالم دمحم٤١٩٣ ٤٥

٦٤.٥٣٢٤٥.٥٣٠٢١٧١٥٣٦١٥اسالم سالمان على سويلم االطرش٤١٩٤ ٤٥

٤٥٢٢.٥٣٨.٥٢١١٦٥١٢٣٢١٥البدر سالم حسن سالم٤١٩٥ ٣٨

٦٤٣٠٤٥.٥٢٢١٩٦١٥٣٢١٥السيد عطيه واعر سليمان٤١٩٦ ٣٤.٥

٥٤.٥٣٠٤٥.٥٢٠١٨٣.٥١٣٣٢.٥١٥.٥ايهاب دمحم محمود سالم٤١٩٧ ٣٣.٥

٥٣٣٠٣٧.٥٢١.٥١٧٧١٥٣١١٦حامد عباس حامد عباس٤١٩٨ ٣٥

٤٧٢٤٤٥٢٠١٧٠.٥١٥٣٤١٦حسام سليمان طالب عياد٤١٩٩ ٣٤.٥

٤٥٣٠٣٦٢٠١٦٢١٢.٥٣٢١٥حسين ابراهيم احميدان حرب٤٢٠٠ ٣١

٤٦٢٠٣٨٢٠.٥١٦٠١٢.٥٣٠١٥خالد سالم عوده سليمان٤٢٠١ ٣٥.٥

٤٦٢٣.٥٤٥٢٢.٥١٧٧١٥.٥٣٥١٥ذكريا رافت سعدمحمود عبدالعال٤٢٠٢ ٤٠

٤٨٢٢٣٢٢٠١٥٤١٠٣٣١٥سليمان سليم سالم سليم٤٢٠٣ ٣٢

٦١٣١٤٥٣١.٥٢١٣.٥١٥٣٥.٥١٦صالح موسي اجميعان سالم٤٢٠٤ ٤٥

٤٦٢٥.٥٤٥٢٢.٥١٧٥١٣.٥٣٦١٥صالح سعيد عوده سليمان٤٢٠٥ ٣٦

٤٧.٥٢٥.٥٣٧.٥٢٠١٦٦١٦٣٢١٥ضياء احمد خضر سالم٤٢٠٦ ٣٥.٥

٤٢.٥٢٢.٥٣٦٢٠١٦١١٥٣٠١٥عادل لبيب عبدالسالم مصطفي٤٢٠٧ ٤٠

٤٧.٥٣٠٣٧.٥٢٢١٧٥.٥١٣.٥٣١.٥١٦.٥عبدالرحمن علي حسن عواد٤٢٠٨ ٣٨.٥

٤٧.٥٢٦٤٥٢٠.٥١٧٨.٥١١.٥٣٢١٥عبدالفتاح عيد عياد عبد الفتاح٤٢٠٩ ٣٩.٥

٤٤٢٥٣٥.٥٢٠١٦٠١٣٣١١٥عبدهللا خالد دمحم دمحم٤٢١٠ ٣٥.٥

٤٨.٥٣٠٣٧٢٠١٧١.٥١٣٣٥١٥عبدهللا عوني عبدهللا سليمان٤٢١١ ٣٦

٥١٣٠٣٨.٥٢٠١٨٤.٥١٥٣٤.٥١٥عبده السيد عبده عودة٤٢١٢ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٨.٥٢٠١٧٥.٥١٥٣٠١٥عدنان على ابراهيم دمحم عبدالوهاب٤٢١٣ ٣٦.٥
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٤٦٣٠٤٥٢١١٨٠١٠٣٠١٥عالء مسعد عوده سليمان٤٢١٤ ٣٨

٥٢٢٦٤٥٢١١٨٩١٣.٥٢٦١٥عمر السيد حمدين دمحم٤٢١٥ ٤٥

٦١٣٠٤٥٢١٢٠٢١٣٣٢.٥١٥عمر حرب حسن عواد٤٢١٦ ٤٥

٤٠.٥٢٠٣٦.٥٢١١٥١١١٣١.٥١٥عمر فتحى سعيد حماد احميدان٤٢١٧ ٣٣

٤٥٢١٤٥٣٠١٧٢١٢٣١.٥١٥فادى رياض موسى سالم سالمه٤٢١٨ ٣١

٤٤.٥٢٠٣٣.٥٣٠١٥٨١٢.٥٢٦١٥فادى عارف ابراهيم سليمان٤٢١٩ ٣٠

٤٩.٥٢٠٣٨٢٢.٥١٦٥١٥٢٦١٥فارس السيد دمحم مسلم٤٢٢٠ ٣٥

٤٨٢١.٥٤٥٢٠١٧٩.٥١٣.٥٣٢.٥١٥.٥فارس عطيه دمحم عوده٤٢٢١ ٤٥

٤٣٢١٣٨.٥٢٠١٦٢.٥١٣.٥٣٣١٥فارس عيد دمحم دمحم٤٢٢٢ ٤٠

٦٠٢١.٥٤٥٢٣.٥١٩٥.٥١٥٣٢١٥كريم حافظ كامل جمعه علي سعدون٤٢٢٣ ٤٥.٥

٤٣.٥٢٠٣٨.٥٢٠١٥٩.٥١٢.٥٣٠١٥مؤمن خلف علي عبدالرحيم٤٢٢٤ ٣٧.٥

٥٣٢١٤٥٢٣.٥١٨٧.٥١٦.٥٣٣١٥ماجد خالد سليمان سلمان٤٢٢٥ ٤٥

٤٦٢٢.٥٣٧.٥٢٠١٦٠١٥٣٤١٥مازن السيد عبدالعظيم السيد٤٢٢٦ ٣٤

٤٣.٥٢١٤٥٢٠١٦٠.٥١١.٥٣٠١٥مازن جمعه سالم سليمان٤٢٢٧ ٣١

٤٥٢٠٤٥٢٠.٥١٦٨.٥١٥٢٦١٥دمحم ابراهيم منصور ابراهيم٤٢٢٨ ٣٨

٤٧٢٠.٥٤٧٢٠١٧١١٥٣٢١٥دمحم السيد دمحم عبدالمقصود٤٢٢٩ ٣٦.٥

٤٤.٥٢٠٤٥٢٣.٥١٦٥١٢.٥٣٢١٥دمحم ايمن عبدالحميد عبد القادر٤٢٣٠ ٣٢

٦٧٢٣٤٩٣٠٢٠٨.٥١٥٣٤١٥.٥دمحم سامى ابراهيم دمحم٤٢٣١ ٣٩.٥

٥١.٥٢٣٤٥٢٠١٨١١٢.٥٣٤١٥دمحم شحات دمحم سالم٤٢٣٢ ٤١.٥

٤٥٢١٤٥٢٢١٦٦١٢٣٠١١دمحم طالب عياد دمحم الضريحى٤٢٣٣ ٣٣

٤٢.٥٢٠٤٥٢٠١٥٧.٥١٢٢٥١٠.٥دمحم فايز دمحم عودة٤٢٣٤ ٣٠

٤٧٢١٤٥٢٠١٦٥١٥٣٠.٥١٥محمود دمحم احمد علي٤٢٣٥ ٣٢

٤٥.٥٢٠.٥٤٥٢٠١٦٨.٥١٥٣٢١٥محمود دمحم عبدالرازق بخيت٤٢٣٦ ٣٧.٥

٤٧٢٢.٥٤٥٢١١٦٨١٢.٥٣٣١٥مصطفى محروس عباس ابراهيم٤٢٣٧ ٣٢.٥

٤٥٢٠.٥٣٦٢٠١٥٥١٢.٥٣٢١٥مصطفي دمحم حمدان احميدان٤٢٣٨ ٣٣.٥

٥٣٢٦٤٦.٥٢٢١٩٩١٥٣٥١٦يوسف عبدالحميد ششتاوى عبد الحميد٤٢٣٩ ٥١.٥

٦٠٢٤٤٧٢١.٥١٩٩.٥١٥.٥٣٢١٦اسراء احمد اسماعيل متولى٤٢٤٠ ٤٧

٦٠.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢١٩١٥٣٥.٥١٧امانى سالم عايش سالم٤٢٤١ ٤٨

٦٧٣٠٥٢٣٠٢٣١١٥٣٥١٧امنيه سامح وجدي احمد٤٢٤٢ ٥٢

٥٣٢٤٤٦٢٢.٥١٨٢١٥.٥٣١١٧اميره سالم عواد سلمي٤٢٤٣ ٣٦.٥

٦٧.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٠٢٣٤١٥٣٤١٧اميره سامح وجدي احمد٤٢٤٤ ٥١.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٨.٥٣٩٢٧٣.٥٢٠٣٦.٥١٨ايمان حمدي دمحم الشحات احمد على٤٢٤٥ ٦٠
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٧٣.٥٣٧.٥٥٩٣٧٢٦٣١٩.٥٣٧.٥١٨.٥ايه دمحم راتب سالم٤٢٤٦ ٥٦

٥٥٢٤٤٥٢١١٩١.٥١٥.٥٣٦.٥١٦ايه دمحم رمضان دمحم٤٢٤٧ ٤٦.٥

٦٤.٥٣٠٤٧.٥٢٣.٥٢١٠.٥١٩٣٥١٦تغريد السيد مصطفى حماد٤٢٤٨ ٤٥

٦٤٣٠٤٨٣٠٢١٩١٥٣٧١٦خلود جمال عبدالرحيم حماد٤٢٤٩ ٤٧

٧٣.٥٣٣٥٣٣٠٢٤٩١٥.٥٣٧.٥١٨رؤى خالد عبدالرحمن احمد٤٢٥٠ ٥٩.٥

٧١.٥٣١.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٤٠١٥.٥٣٨١٥روتاج دمحم دمحم التهامي٤٢٥١ ٥٥

٤٦٢٤٣٨٢١١٦٣١٥٣٠١٥زهراء غريب فضل المولى محمود٤٢٥٢ ٣٤

٧٣٣٤.٥٤٥.٥٣٤٢٤٠١٥٣٨١٦.٥سميه ابراهيم عبدالعظيم عميره٤٢٥٣ ٥٣

٦١٣٠٣٨٢١.٥١٩٥.٥١٦٣٥١٥سميه على حسن عواد٤٢٥٤ ٤٥

٥٢٢٦٣٧.٥٢١١٨١.٥١٥٣٥.٥١٥.٥شروق دمحم عبدالفتاح ابراهيم٤٢٥٥ ٤٥

٦٠٢٥٤٥٢٠١٨٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٥شهد فوزى دمحم فريج٤٢٥٦ ٣٩.٥

٤٩٢٤٤٥٣٠١٩٣١٦٣٣١٥صباح دمحم اسماعيل دمحم٤٢٥٧ ٤٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٦٣٥.٥٢٦٢.٥١٧٣٦١٦عال اسماعيل سالمان منصور٤٢٥٨ ٥٩

٦٣٢٤.٥٤٥٢٢.٥٢٠٤.٥١٢٣١١٦ملك رمضان صالح سليم٤٢٥٩ ٤٩.٥

٦١.٥٢٤.٥٤٥٢١.٥١٩٧.٥١٥٣٨١٥منار سعيد عايد غيث٤٢٦٠ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٠٩.٥١٧٣٦١٦منار عبدالعزيز حامد مصطفي٤٢٦١ ٣٨.٥

٧٢.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٣١٧٣٣١٦مني السيد احمد جاد٤٢٦٢ ٤٥

٤٥٢٣٤٥٣٠١٧٧.٥١٦.٥٣٢١٥مني شاكر اسماعيل دمحم٤٢٦٣ ٣٤.٥

٦٠٢٤٤٥٢١.٥١٨٦.٥١٥٣٣١٥.٥ندا الدسوقى احمد مناع٤٢٦٤ ٣٦

٦٧٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٣١٥.٥ندي سيد بدرى صابر٤٢٦٥ ٣٩

٧٢٣٠٤٧٣٠٢٢٩.٥١٥٣٤١٦ندى دمحم دمحم عبدالمقتدر على٤٢٦٦ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٣١٦.٥٣٦١٦نسمه دمحم دمحم دمحم٤٢٦٧ ٥٤.٥

٤٩٢٤.٥٤٥٣٠١٨٤١٥٣٦١٥.٥نفين جمعه السيد دمحم٤٢٦٨ ٣٥.٥

٦٨.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٧.٥١٦٣٦١٦نور عبدالباسط ابراهيم حمدان٤٢٦٩ ٣٩.٥

٦٣٢٢.٥٤٥٢٢١٩٣.٥١٢٣٤١٥.٥نورهان عويش سالم عويش٤٢٧٠ ٤١

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥٢٠٣٩.٥١٦نورهان هاني السيد دمحم٤٢٧١ ٥٨

٧٦٣٦٥٦٣٧.٥٢٦٢١٩.٥٣٨١٥.٥نيره السد دمحم دمحم٤٢٧٢ ٥٦.٥

٦٠٢٥٤٥٢١١٨٩.٥١٥.٥٣٧١٥.٥نيره فوزى دمحم فريج٤٢٧٣ ٣٨.٥

٤٠٢٠٤٥٢٠١٦٢١٥٣٦١٥هدي ثروت طه عبدالحميد٤٢٧٤ ٣٧

٧٤٣٠٤٧.٥٣٠.٥٢٣٥.٥١٨.٥٣٧١٥هدي جمال فتحي عبدالموجود٤٢٧٥ ٥٣.٥

٦٤٣٠٥٠٣٠٢٢٤.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥وفاء احمد دمحم مهدي٤٢٧٦ ٥٠.٥

٦٢٣٠٣٨٢٢.٥١٩٧.٥١٧٣١.٥١٧.٥وفاء صالح سالم موسي٤٢٧٧ ٤٥
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٠٠٠٠٠٠٢٠١٠اسراء عاطف دمحم منسوب٢٢٥٤١ ٠

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٧.٥٠٣٣.٥١٥هدير حماده ابو زيد حسن٢٢٥٤٢ ٤٧.٥

٥٢٢٥٤٥٣٠١٨٤.٥٠٣٠١٦.٥ابراهيم على محمود الشربلى٢٢٨٧١ ٣٢.٥
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االسماعيلية شمال على مبارك تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٧٦٣٨.٥٥٩٣٨٢٦٨.٥١٧٣٤.٥١٧.٥ابراهيم حماده ابراهيم عطيه حسن٤٢٧٨ ٥٧

٧٢٣٥.٥٥٢٣٧٢٥٠.٥١٦.٥٣٥١٦.٥ابراهيم سعيد ابراهيم على دمحم٤٢٧٩ ٥٤

٧٠٣٣.٥٤٨٣٧٢٤١١٦.٥٣٤.٥١٦.٥ابراهيم سيد ابراهيم احمد٤٢٨٠ ٥٢.٥

٦٩٣٢٤٦٣٤.٥٢٣٣١٦.٥٣٥١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم علي تمام٤٢٨١ ٥١.٥

٥٣٣٠٤٧٣٥.٥٢١٢.٥١٥٣٣.٥١٦ابو زيد دمحم مصطفى احمد حسن٤٢٨٢ ٤٧

٧٧.٥٣٦.٥٥٦٣٦٢٦١.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥احمد اشرف ابراهيم دمحم كامل٤٢٨٣ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٥٣٥٢٥٥.٥١٨.٥٣٤١٧.٥احمد اشرف فوزى دمحم على٤٢٨٤ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٦٥١٣٧٢٥٤.٥١٧.٥٣١.٥١٧احمد السيد احمد السيد على موسى٤٢٨٥ ٥٤

٧١٣١٥١٣٣٢٣٩.٥١٥٣٢١٧احمد السيد عبدالمعبود دمحم دمحم٤٢٨٦ ٥٣.٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣١٢٢٣١٨٣٢.٥١٦احمد ايهاب دمحم على دمحم٤٢٨٧ ٥١.٥

٦٩٣٢.٥٤٧.٥٣٣٢٣٥١٨٣٤.٥١٧احمد جمال دمحم عطية٤٢٨٨ ٥٣

٦٥.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٤٢٣٠١٩.٥٣٦١٧احمد حسام الدين محمود شوقى احمد٤٢٨٩ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٩.٥٣٥.٥١٨احمد حسانين احمد حسانين نصر٤٢٩٠ ٥٨

٧٦٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٧.٥احمد حسن احمد منصور دمحم٤٢٩١ ٥٩

٦٨.٥٣٢.٥٥٠٣٨٢٤١١٩٣٤١٧.٥احمد خالد احمد مطاوع خليل٤٢٩٢ ٥٢

٧٥.٥٣٢٤٧.٥٣٦٢٤٠.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥احمد ربيع دمحم دمحم٤٢٩٣ ٤٩.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٨.٥٣٥١٦.٥احمد صالح احمد على احمد حميد٤٢٩٤ ٤٥.٥

٧١٢٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢٢٣.٥١٧٣١.٥١٦احمد صبرى سيد شحات عبدالقادر٤٢٩٥ ٥١

٧٥٣٦٥٢.٥٣٧.٥٢٦٠١٦.٥٣٥١٥.٥احمد صفوت كامل دمحم مدين٤٢٩٦ ٥٩

٧٥٣٣٥٠٣٦٢٤٩١٦.٥٣٤١٦احمد صالح خيري هالل محسب٤٢٩٧ ٥٥

٧١.٥٣٩٥٧.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٦١٦.٥احمد عادل احمد رضوان عبدالنعيم٤٢٩٨ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٠١٩٣٤.٥١٧احمد عبدالجبار غريب محمود٤٢٩٩ ٥٩

٦٦٣٦٥٦.٥٣٠٢٣٨١٨.٥٣٢١٦.٥احمد عبدالرحمن عبدالعليم حسن٤٣٠٠ ٤٩.٥

٧٨٣٨٥١٣٣.٥٢٥١١٦٣٧.٥١٧احمد عصام عبدالروؤف اسماعيل٤٣٠١ ٥٠.٥

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٦.٥١٧احمد عالء خلف عبداللطيف٤٣٠٢ ٤٥

٦٤٣٥.٥٤٦٣٠٢٢٠.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥احمد على عبدالحميد حسن٤٣٠٣ ٤٥

٦٥.٥٣٥.٥٤٦٣٠٢٢٢.٥١٥٣٧١٦.٥احمد عماد احمد دمحم٤٣٠٤ ٤٥.٥

٤٢.٥٣٣٣٨٢١١٦٧١٥٣٧.٥١٥احمد عماد سيد عبدالحميد٤٣٠٥ ٣٢.٥

٧٢٣٨٤٩٣٢٢٤٢.٥١٥٣٧.٥١٧.٥احمد فتحى سعد احمد دمحم٤٣٠٦ ٥١.٥

٧٥.٥٣٨٥٠.٥٣٥.٥٢٥٧.٥١٥٣٨١٦.٥احمد دمحم السيد دمحم احمد٤٣٠٧ ٥٨

٦٣.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٣١٧٣٥.٥١٧احمد دمحم عبدالمنعم ابراهيم عفيفى سرور٤٣٠٨ ٥١

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٤٩ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٣.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٣٣١٩٣٤.٥١٧.٥احمد دمحم عوض زيان السيد٤٣٠٩ ٤٩

٦٠٣٦٥١.٥٣٠.٥٢٢٦١٩٣٦١٧.٥احمد دمحم فوزى عبدالشافى٤٣١٠ ٤٨

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٧١٩٣٨١٨.٥احمد دمحم نصر السيد٤٣١١ ٦٠

٤٩٣٢.٥٤٥٣١٢٠٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٥احمد مخطار عجمى عثمان٤٣١٢ ٤٥

٥٠٣٦٤٥٢١.٥٢٠١١٦٣٦.٥١٦احمد ممدوح سويفى عبدالعال سويفى٤٣١٣ ٤٨.٥

٧٣٣٧٥٧٣٤٢٥٣١٨.٥٣٧١٧احمد منصور معبد حسن٤٣١٤ ٥٢

٧٦.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٣١٨.٥٣٦١٥.٥احمد نصر الدين مصطفى على حسين٤٣١٥ ٥٩

٧١٣٩٥٩٣٧٢٥٧١٥٣٦.٥١٥.٥احمد هشام عبدالرؤف مفضل٤٣١٦ ٥١

٧٣٣٩٥٥٣٥٢٥٢.٥١٥٣٨.٥١٦.٥احمد يوسف عبدالحميد دمحم احمد٤٣١٧ ٥٠.٥

٧٦٣٧٥٢.٥٣٧.٥٢٥٢١٨٣٥.٥١٧.٥ادم عابر دسوقى حسين٤٣١٨ ٤٩

٧٤٣٦٥٠.٥٣٨٢٤٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٧ادم فرج هللا على دمحم٤٣١٩ ٤٩

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥١٩٣٨.٥١٧.٥ادهم رمضان ابراهيم حسين على٤٣٢٠ ٦٠

٥٤٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢١٠١٧٣٧١٧ادهم دمحم مرسي احمد٤٣٢١ ٤٥

٦٨٣٥٤٧.٥٣٥.٥٢٣٤١٦.٥٣٢.٥١٦ادهم محمود السيد دمحم اسماعيل٤٣٢٢ ٤٨

٦٩.٥٣٣٤٦٣٠٢٢٣.٥١٨.٥٣٦١٦اسامة رضا احمد ابراهيم حسانين٤٣٢٣ ٤٥

٧٣.٥٣٨٥٣٣٧.٥٢٦١١٨٣٦.٥١٦.٥اسامة دمحم السيد طلبة مصطفى٤٣٢٤ ٥٩

٦٧.٥٣٨٤٨.٥٣٦٢٤٤١٨٣٧١٨اسامه السيد عطا هللا عبدالمبدى٤٣٢٥ ٥٤

٧٦٣٥٥٤٣٦.٥٢٦٠.٥١٨.٥٣١١٥.٥اسالم اشرف السيد دمحم دمحم مهنا٤٣٢٦ ٥٩

٧١٣٧.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٤٦١٧٣٦١٥اسالم سمير دمحم دمحمين٤٣٢٧ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٠٤٧.٥٣٧٢٣٨١٦٣٩١٦اسالم دمحم دمحم احمد٤٣٢٨ ٥٥

٧٢.٥٣٢٥٤.٥٣٦٢٥٣١٩٣٨١٥اسماعيل عادل اسماعيل رزق احمد٤٣٢٩ ٥٨

٧٢.٥٣١٤٨٣٦٢٤٧.٥١٦٤٠١٦السيد دمحم كامل السيد٤٣٣٠ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٨.٥٣٧١٥السيد وليد السيد عبدالسميع٤٣٣١ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٦.٥١٩٣٨١٦الصافي دمحم السيد دمحم حنفى٤٣٣٢ ٥٧

٧٧٣٧.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٦١٥٣٨.٥١٧امير شنودة العبد جوهر شنوده٤٣٣٣ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨٥٧٣٨٢٦٦.٥١٥٣٨١٧اياد دمحم فهمى دمحم بكرى السيد سالم٤٣٣٤ ٥٨

٦١٣٠٤٧.٥٣٥.٥٢٢٥.٥١٥.٥٣٥١٥بسام االمير دمحم سعيد٤٣٣٥ ٥١.٥

٧٠.٥٣١٤٩٣٢.٥٢٣٣.٥١٩٣٦١٥بالل جمال عثمان عبدالمقصود٤٣٣٦ ٥٠.٥

٧٦٣٦٥٦٣٨٢٦١١٨٣٧١٥بالل سعيد السيد محمود على٤٣٣٧ ٥٥

٧١٣١٥٠.٥٣٠٢٣٥١٥٤٠١٧جرجس كمال عبدالملك عطا هللا٤٣٣٨ ٥٢.٥

٦٢.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٠.٥١٥٣٩١٥.٥جرجس مدحت صبحى كامل شنوده٤٣٣٩ ٥٠

٦٩٣٠٤٩٣٠.٥٢٣١١٥٣٧١٦جمال دمحم جمال الدين زكى اسماعيل٤٣٤٠ ٥٢.٥
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٦٦.٥٣٠٤٨٣١٢٢٠.٥١٥٣٦١٥حاتم دمحم عبدالفتاح زبير٤٣٤١ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٦١٧٣٤١٧حامد ابراهيم حامد دمحم٤٣٤٢ ٦٠

٦٦.٥٣٠.٥٤٨٣٣٢٢٦.٥١٥٣٤١٥حامد سعد محروس كامل٤٣٤٣ ٤٨.٥

٦٣.٥٣١٥٠٣٠٢١٩.٥١٥٣٢١٥حسن عصام حسن سالم موسى٤٣٤٤ ٤٥

٦٣٣١٥١٣٠٢٢٤.٥١٥٣٣.٥١٥.٥حسين السيد احمد دمحم سالم٤٣٤٥ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٤٥٤٣٣.٥٢٤٥١٥٣٧.٥١٦حسين علي حسين علي ابراهيم٤٣٤٦ ٥٥

٧١.٥٣٣.٥٥٥٣٧.٥٢٥١.٥١٥٣٧١٦حمدى جمال حسن ابراهيم على٤٣٤٧ ٥٤

٦١.٥٣٠٤٦٣٢٢١٨١٥٣٨١٥حمزة عباس عباس دمحم عشرى٤٣٤٨ ٤٨.٥

٦٣.٥٣١٤٥٣١٢١٧١٥٣٥١٥خالد سعيد سعيد السيد متولى٤٣٤٩ ٤٦.٥

٧٠٣٠٤٥٣١.٥٢٢٨١٥٣٤.٥١٥.٥خالد دمحم فزاع ثابت احمد٤٣٥٠ ٥١.٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٤١٥خالد وليد صبحى على٤٣٥١ ٤٧.٥

٦٦.٥٣٦.٥٥١٣٣٢٤١.٥١٥٣٧١٥ذياد عبدالستار السيد احمد محمود٤٣٥٢ ٥٤.٥

٦٣.٥٣٦٥٣٣٤.٥٢٣٨.٥١٦٤٠١٥رومانى هانى حلمى عوض ابراهيم٤٣٥٣ ٥١.٥

٦٥.٥٣٣.٥٤٨٣٥٢٣٧.٥١٥٣٦١٥.٥زكريا طارق زكريا عبدالعزيز٤٣٥٤ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٨٣٨١٧زياد ايمن فؤاد على خليل٤٣٥٥ ٦٠

٦٧.٥٣٧٥٦٣٣.٥٢٤٤١٥.٥٣٦١٥.٥زياد حسان محمود عبدالرحمن٤٣٥٦ ٥٠

٧٣٣٨.٥٤٧٣٨.٥٢٥٣١٥.٥٣٥.٥١٥.٥زياد على ابراهيم على يونس٤٣٥٧ ٥٦

٤٧٢٣٣٣.٥٣٠.٥١٧٩١٥٣٠١٥زياد دمحم خيرى احمد مهدى٤٣٥٨ ٤٥

٦٩.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥١.٥١٦.٥٣٩١٥.٥زياد معالى غانم السيد دمحم٤٣٥٩ ٥٤.٥

٦٤.٥٣٤.٥٤٥٣٢.٥٢٢٦١٧.٥٣٨١٥.٥زياد يونس حسن دمحم عبدهللا٤٣٦٠ ٤٩.٥

٥١٣٢٤٦.٥٣٠.٥٢٠٥.٥١٧٣٦١٥سعد هللا زهران سعدهللا ميخائيل٤٣٦١ ٤٥.٥

٦٤٣٧٥٠٣٤٢٣١.٥١٧٣٦١٦سعد حسن سعد على٤٣٦٢ ٤٦.٥

٦٣.٥٣٨٤٥.٥٣٢٢٣١.٥١٧.٥٣٣١٥.٥سعيد احمد سعيد مختار دمحم٤٣٦٣ ٥٢.٥

٦٧.٥٣٠٤٩.٥٣٧٢٤١١٥٣٩١٥سليمان دمحم سليمان دمحم عبدالقادر٤٣٦٤ ٥٧

٦١٣٠٤٥٣٥٢٢١.٥١٧.٥٣٨١٧سيف الدين محمود عبدالكريم دمحم٤٣٦٥ ٥٠.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢١٦٣٨١٦شادى سليمان سالمان لويفى٤٣٦٦ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٧.٥٦٠٣٩.٥٢٧٠.٥١٨٣٨١٧شريف طارق سمير حسن عالم٤٣٦٧ ٥٩

٤٥٢٤٤٧.٥٣٠١٨٦١٧٣٤.٥١٥شريف مصطفى دمحم عبدالرازق٤٣٦٨ ٣٩.٥

٦٦.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٧٢٤٠.٥١٥٣٤١٥صالح اسامه صالح حسن سلمى٤٣٦٩ ٥٧

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٧٢٤٣١٥٤٠١٧صالح دمحم صالح عطية هللا دمحم٤٣٧٠ ٥٧

٦٣٣٣٤٩٣٢٢٢٦١٧.٥٣٦١٦طارق احمد على ابراهيم احمد٤٣٧١ ٤٩

٧٠٣٦.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٤١٧٣٧.٥١٦.٥طارق عبدالجواد حامد عبد الجواد احمد٤٣٧٢ ٥٤.٥
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٦٠٢٢.٥٣٧.٥٣١١٩٨١٣٣٧.٥١٥.٥عبدالرحمن احمد دمحم جودة٤٣٧٣ ٤٧

٦٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٠.٥١٧.٥٣٩١٧.٥عبدالرحمن السيد دمحم حافظ٤٣٧٤ ٤٩

٦١٣٠٤٩.٥٣٠٢١٧١٧٣٧.٥١٧عبدالرحمن رفعت عبد العال دمحم احمد٤٣٧٥ ٤٦.٥

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢١٩.٥١٨٣٧١٧عبدالرحمن سامى هالل عبدالحميد٤٣٧٦ ٤٨

٦٣.٥٣١٣٩٣٠٢٢٠.٥١٨٣٧١٨عبدالرحمن عماد السيد ابراهيم٤٣٧٧ ٥٧

٦٧.٥٣٧.٥٥٢٣٥٢٤٨١٨٣٨١٩عبدالرحمن دمحم احمد احمد منصف٤٣٧٨ ٥٦

٦٤.٥٣٥٥١٣٧٢٤٢١٨.٥٣٧.٥١٧عبدالرحمن دمحم زكريا عبد الغني٤٣٧٩ ٥٤.٥

٦٩٣٧٥٠.٤٣٨٢٤٦.٩١٨.٥٣٩١٨عبدالرحمن دمحم عبد الجواد دمحم٤٣٨٠ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٥.٥١٨عبدالرحمن دمحم عبد الواحد احمد٤٣٨١ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٤٥٥٣٤٢٥١.٥١٥٢٥١٦عبدالرحمن دمحم دمحم ابراهيم عطية٤٣٨٢ ٥٦

٧٤٣٩.٥٥١٣٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٦.٥١٨عبدالرحمن محمود دمحم حسن٤٣٨٣ ٥٥

٦٨٣٩٤٩٣٢٢٣٧.٥١٨٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن مصطفي عبد السميع احمد٤٣٨٤ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٨٤٩٣٥٢٣٥.٥١٨٣٥.٥١٥عبدالرحمن هاني عبد الرحمن دمحم عبدهللا٤٣٨٥ ٤٥

٦٧٣٦٤٥٣٤٢٢٧.٥١٨٣٥.٥١٦عبدالرحمن يسرى دمحم احمد عبدهللا٤٣٨٦ ٤٥.٥

٦٨.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٣٩١٥٣٥.٥١٥عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح موسى٤٣٨٧ ٦٠

٧١٣٨٥٣٣٧.٥٢٥١١٨٣٨.٥١٥عبدهللا بهاء عبد الرؤف مفضل محفوظ٤٣٨٨ ٥١.٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٤١٨.٥٣٨١٦.٥عبدهللا جمال حسن ابو عامر على٤٣٨٩ ٤٦

٧١.٥٣٠٤٧.٥٣١٢٣٧١٥٣١١٥عبدهللا جمال عبد الحافظ دمحم محمود٤٣٩٠ ٥٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عبدهللا رجب خليفة الصغير دمحم٤٣٩١ ٠

٤٢.٥٣٠.٥٣٨.٥٣٠١٨٦.٥١٧.٥٣٤١٥عبدهللا شحته سالمه سليم٤٣٩٢ ٤٥

٧٤.٥٣٣٥٠٣١٢٤٥.٥١٨٤٠١٦عبدهللا على دمحم على٤٣٩٣ ٥٧

٦٠٣١.٥٤٥٣٢.٥٢١٦١٧.٥٣٢.٥١٦عبدهللا غريب نصر عباس احمد٤٣٩٤ ٤٧

٥٢.٥٣٠.٥٣٨.٥٣٣.٥٢٠٢.٥١٨٣٤١٦.٥عبدهللا دمحم ابراهيم محمود٤٣٩٥ ٤٧.٥

٧٧٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٨٣٦.٥١٧عبدهللا دمحم ابوهاشم دمحم٤٣٩٦ ٦٠

٦٣٣٧.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٧.٥٣٤.٥١٧عبدهللا دمحم مصطفى دمحم٤٣٩٧ ٥١

٦٩٣٦٤٨٣٧٢٤٤١٧.٥٣٨.٥١٧عبدهللا محمود كامل عبادى٤٣٩٨ ٥٤

٦٠٣٤٥٠٣٣.٥٢٢٦.٥١٨٣٦.٥١٩عبدهللا ياسر عبدهللا دمحم٤٣٩٩ ٤٩

٦١.٥٣٤٤٦٣٣.٥٢٣١١٨٣٤١٥.٥عبدالمهيمن عادل سيد احمد٤٤٠٠ ٥٦

٤٢٢٥٣٧.٥٣٢١٦٩.٥١٥.٥٣٧١٥.٥عبده عادل عبده صادق٤٤٠١ ٣٣

٦٨.٥٣٦.٥٤٥٣٨٢٤٣١٧٣٥.٥١٦عربى دمحم العربى سيد احمد٤٤٠٢ ٥٥

٤٥.٥٢٣٣٦.٥٣٠١٧١١٥٣٠.٥١٦علي احمد جمعه دمحم٤٤٠٣ ٣٦

٦٧٣٣.٥٣٧٣٠٢١٥١٥.٥٣٧١٦.٥على اسماعيل السيد دمحم ابراهيم النمر٤٤٠٤ ٤٧.٥
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٧٧٣٩٥٧.٥٣٨٢٦٩.٥١٧٣٥.٥١٧على اشرف على ابراهيم دمحم٤٤٠٥ ٥٨

٧٥٣٦.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٥.٥١٧على رضا رجب نبوى٤٤٠٦ ٥٨

٧٢.٥٣٤٥٠.٥٣٠٢٤٤١٥٣٦١٥على عبيد دمحم على دمحم٤٤٠٧ ٥٧

٤٣٣٠٤٥٢٢١٧٢.٥١٧٣٢١٦.٥على غريب جاد احمد٤٤٠٨ ٣٢.٥

٦٨.٥٣١٤٦٣٠٢٢٧.٥١٦٣٥.٥١٦.٥على همام السيد همام٤٤٠٩ ٥٢

٦٨٣١.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٨٣٥.٥١٦.٥عمر ابوالقاسم السيد مصطفى احمد٤٤١٠ ٤٥

٧٧٣٨٥٧٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٣.٥١٧عمر تامر السيد عبدالسالم دمحم٤٤١١ ٦٠

٧٠.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٦١٩٣٥.٥١٧عمر جمال ابراهيم على٤٤١٢ ٥٧

٧٠٤٠٥٦.٥٣٧.٥٢٦٢١٩٣٥.٥١٦.٥عمر جمال دمحم احمد دمحم٤٤١٣ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٧.٥١٦عمر حسين عيسي بيومي مصطفى٤٤١٤ ٥٩

٥١.٥٣٠٤٥٣١٢٠٩.٥١٦.٥٣٦١٥عمر رضا سالمة سليم٤٤١٥ ٥٢

٧١٣٧.٥٤٥٣٦٢٣٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٥عمر دمحم تغيان حسن٤٤١٦ ٤٥

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٩.٥١٥.٥عمر دمحم زكريا دمحم دمحم٤٤١٧ ٥٧

٧١.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٥٣٧.٥١٦عمر مصطفى سيد حسين دمحم٤٤١٨ ٥١.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٥٢١٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٦عمر نمر بدران صادق٤٤١٩ ٤٦

٧١٣٨٤٨٣٤.٥٢٤٦١٥٣٥.٥١٦.٥عمرو تامر السيد الحنفي٤٤٢٠ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٨٥١.٥٣٧.٥٢٥٧١٧.٥٣٧١٧.٥عمرو سعيد دمحم عبدالحميد٤٤٢١ ٥٧.٥

٦٠٣٤.٥٤٥٣٤.٥٢٢٦.٥١٥٣٥١٨عمرو غريب محمود غريب٤٤٢٢ ٥٢.٥

٦١٣٨٤٥٣٣٢٢٧١٥٣٧١٧عمرو فرج مطر سالمة مطر٤٤٢٣ ٥٠

٦٠٣٢.٥٤٥٣٢٢١٨.٥١٥٣٦١٧.٥عمرو دمحم عيسى بيومى٤٤٢٤ ٤٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٧٠١٥٣٨١٨.٥عمرو مصطفى دمحم نصر العشرى٤٤٢٥ ٥٩.٥

٧١٣٩.٥٤٩٣٣٢٤٧١٥.٥٣٨١٨عمرو نادى عبدالحميد سيد٤٤٢٦ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٧.٥١٥٣٩١٦فادى ادور عزمى منصور جرجس٤٤٢٧ ٥٤

٧٠٣٩.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٦٤٠١٨فادي صبحي عزيز عوض٤٤٢٨ ٥٩

٧١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٤١٥٣٥١٨فادى فرج ماهر بهنان٤٤٢٩ ٥٣

٥٣٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٥١٦فارس ابو السعود أمين أحمد٤٤٣٠ ٤٥

٤٣.٥٣٥.٥٤٦٣١.٥٢٠٦.٥١٦.٥٣٣١٦فارس االمير دمحم سعيد٤٤٣١ ٥٠

٧٣.٥٣٨.٥٥١٣٥.٥٢٥٣.٥١٦٣٦.٥١٨فارس السيد زكريا السيد دمحم٤٤٣٢ ٥٥

٦٢٣٧٤٧.٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٨فارس سعيد دمحم عبدالحميد٤٤٣٣ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٦.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٦١٦٣٦١٧فارس طارق حلمى فرج احمد شحاتة٤٤٣٤ ٥٢

٤٨.٥٣٣٤٥.٥٣٦.٥٢٠٩١٥.٥٣٣١٧فارس عادل السيد دمحم الفار٤٤٣٥ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧٢٥٩.٥١٥.٥٣٤١٧فارس على دمحم عبدالعال٤٤٣٦ ٥٨
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٧٤.٥٣٦٥٢٣٧.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٧١٧فارس دمحم احمد فؤاد دمحم احمد٤٤٣٧ ٥٣.٥

٤٨٣١٤٥٢١١٨٣.٥١٥٣٢١٠فكرى رجب فكرى عبدالعزيز جزر٤٤٣٨ ٣٨.٥

٦٠٣٦.٥٤٨.٥٢٣٢١٥.٥١٦٣٢١٥كريم احمد حمزة دمحم٤٤٣٩ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٥١٥٣٥١٥كريم عبدالفتاح موسى سليم موسى٤٤٤٠ ٥٧

٤٨٣٥٤٥٢٢١٩٠١٦.٥٣٤١٥كريم دمحم فاروق محمود دمحم٤٤٤١ ٤٠

٤٥.٥٣٠٣٨.٥٢١١٧٣١٥٣٢١٥كريم مسعد دمحم عبدهللا السيد٤٤٤٢ ٣٨

٧٦٣٩٥٣٣٣.٥٢٥٦.٥١٦٤٠١٨كيرلس الفى عزيز سناده عبدالمسيح٤٤٤٣ ٥٥

٦٠٣٤٤٥٣٠٢١٦١٦٤٠١٦.٥كيرلس ايمن نصحى زكى جودة٤٤٤٤ ٤٧

٦٢.٥٣٠.٥٣٨٣٠٢٠٦١٦٣٧١٥مؤمن احمد دمحم انور على يونس٤٤٤٥ ٤٥

٧٤.٥٣٩٥٠.٥٣٣٢٥٦١٨٤٠١٦مؤمن ناصر السيد حافظ٤٤٤٦ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٣٢٥٨.٥١٨٣٩١٥مؤمن هشام محمود احمد الصولى٤٤٤٧ ٥٩

٤٤.٥٣٤٤٥٣٠١٩٠١٧.٥٣١١٥دمحم ابراهيم عثمان عبدالعال٤٤٤٨ ٣٦.٥

٧٠.٥٣٤٤٦٣٢٢٣٦.٥١٧٣٧١٦دمحم ابوالعال عبدالفضيل عبدالنعيم٤٤٤٩ ٥٤

٥٢٣٣٤٥٢٢.٥١٩٨١٦٣٦١٥دمحم احمد حمدان احمد٤٤٥٠ ٤٥.٥

٦٤٣٤٤٧٢٣٢١٣١٥٣٦.٥١٥دمحم احمد سالم سليم مزيد٤٤٥١ ٤٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٢٣٢.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٩١٧دمحم احمد على دمحم٤٤٥٢ ٥٤

٧٥٣٩٥٩.٥٣٨.٥٢٧١١٨٣٨.٥١٧دمحم احمد فرج هللا احمد بلبل٤٤٥٣ ٥٩

٤٩٣٤.٥٤٦.٥٢٢.٥١٩٧.٥١٧.٥٣٩١٦دمحم احمد مسلم احمد حسين٤٤٥٤ ٤٥

٧٠.٥٣٦.٥٥٦٣٣٢٤٥١٨٣٨١٦دمحم اسامه رمضان جوده٤٤٥٥ ٤٩

٦٦.٥٣٦٥٢.٥٣٢٢٣٧١٨٣٦١٧دمحم اشرف دمحم احمد حسن٤٤٥٦ ٥٠

٧١.٥٣٥٥٧٣٥.٥٢٤٦١٧.٥٣٥١٦دمحم السيد عبدالحفيظ دمحم ابراهيم٤٤٥٧ ٤٧

٦٣.٥٣٠.٥٥٠٣٠٢٢٩١٧٣١.٥١٥دمحم ايمن حنفى راوى عبدالعال٤٤٥٨ ٥٥

٤٦.٥٣١٤٥٣٠١٩٣.٥١٦٣٥١٦دمحم ايمن صابر على٤٤٥٩ ٤١

٦٣٣٣.٥٤٥٣٠.٥٢١٧١٥٣٥١٧دمحم بالل دمحم دمحم٤٤٦٠ ٤٥

٧٠.٥٣٣٤٥٣٤.٥٢٢٨١٦٣٤١٧دمحم تامر دمحم دمحم قاسم٤٤٦١ ٤٥

٦٧٣٣.٥٤٩٣١.٥٢٣١.٥١٦٣٦.٥١٨دمحم جاد احمد جاد ابراهيم٤٤٦٢ ٥٠.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥.٥٣٢١٥دمحم حسام دمحم عبدالستار حسين٤٤٦٣ ٤٥

٧٧٤٠٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٩٣٨١٨.٥دمحم حسن شرف الدين حسن السيد جاد٤٤٦٤ ٥٨

٧٠٣٧٤٧٣٤.٥٢٤٣.٥١٦٣٧١٨دمحم حسن قطب دمحم سالم٤٤٦٥ ٥٥

٧١.٥٣٥٤٥٣٥.٥٢٤٠.٥١٥.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم حلمى مصطفى دمحم غريب٤٤٦٦ ٥٣.٥

٧٤٣٤.٥٤٧٣٣.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٤.٥١٦.٥دمحم حمدون دمحم الصغيراحمد٤٤٦٧ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٤.٥٤٦٣٢٢٣٧١٧٣٥.٥١٧.٥دمحم خالد احمد سيد جاد٤٤٦٨ ٥٢
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٦٧٣٥٤٥٣٠٢٢٨١٦٣٤١٦.٥دمحم خالد حسن دمحم عبدهللا٤٤٦٩ ٥١

٦٢٣٣٤٥٣١.٥٢١٩١٦٣٤١٧.٥دمحم خالد سعد السيد٤٤٧٠ ٤٧.٥

٦٢٣٥.٥٤٥٣٢٢٢١.٥١٦.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم دياب عوض عبدالمجيد٤٤٧١ ٤٧

٦٨٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٣٩١٥.٥٣٢١٧دمحم راشد دمحم راشد٤٤٧٢ ٥٨

٥٣٣٢.٥٤٥٣٠٢١٤.٥١٦٣٣١٨دمحم رفاعى بدرى وهب هللا٤٤٧٣ ٥٤

٧٣.٥٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٤٥١٥٣٤.٥١٧.٥دمحم زكريا دمحم احمد ابراهيم٤٤٧٤ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٦٤٨٣٧٢٥٢١٦.٥٣٦١٨دمحم سعد السيد احمد نوفل٤٤٧٥ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٥١٥٣٩.٥١٥دمحم سليمان احمد سليمان الرودى٤٤٧٦ ٥٨

٦٧.٥٣٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٥١٦٣٧١٧دمحم سيد بخيت عايد عيد٤٤٧٧ ٥٩.٥

٧٧٤٠٥٧٣٧.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٩١٧.٥دمحم سيف الدين حامد السيد دمحم٤٤٧٨ ٥٩

٦٨.٥٣١٤٩.٥٣٠٢٣٧١٥٣٧.٥١٥دمحم شعبان احمد صالح موسى٤٤٧٩ ٥٨

٧١٣١.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٥١١٧.٥٣٦١٥.٥دمحم صابر دمحم صابر دمحم٤٤٨٠ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٣١٥٣٥١٥دمحم صالح صالح ابراهيم عبدالجواد٤٤٨١ ٥٤

٧٣٤٠٥٨.٥٣٥.٥٢٦٧١٥٣٦.٥١٧دمحم صالح شحاته صالح٤٤٨٢ ٦٠

٧٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٢١٥٣٣١٧دمحم عادل عبدالمنعم دمحم على٤٤٨٣ ٥٩

٧٤٣٦٥٦٣٧.٥٢٦٠١٥.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم عاطف دمحم على منصور٤٤٨٤ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٧٥٨٣٧.٥٢٥٩.٥١٦٣٩١٧دمحم عبدالحميد احمد معوض السيد٤٤٨٥ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٠٢٣٦١٥.٥٣٧.٥١٦.٥دمحم عبدالغنى دمحم سليمان دمحم٤٤٨٦ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٦.٥٥٤٣٥.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٥١٥.٥دمحم عبدالمنعم عبد المنعم عبد العاطي٤٤٨٧ ٥١

٦٠.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٠٢٣١.٥١٧٣٥.٥١٧دمحم عبده دمحم دمحم دمحم٤٤٨٨ ٥٣

٦٦.٥٣٥٥٣.٥٣٥.٥٢٤٤١٧.٥٣٥١٥.٥دمحم عصام عبدالروؤف اسماعيل٤٤٨٩ ٥٣.٥

٤٣٣٠٤٧.٥٣٠٢٠١١٨٣٦١٥دمحم على النجار دمحم على٤٤٩٠ ٥٠.٥

٦١٣٣٤٩.٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥دمحم علي عبدهللا يونس٤٤٩١ ٥٣

٦٨٣١٥٢.٥٣٠٢٣٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٥دمحم على دمحم فراج٤٤٩٢ ٥٣

٦٨٣٦٥٧.٥٣٦٢٤٩.٥١٧.٥٣٥١٥دمحم محسن دمحم خليل على٤٤٩٣ ٥٢

٧٧٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٥١٨.٥٣٧.٥١٨دمحم محمود احمد كرار٤٤٩٤ ٥٩

٧٤٤٠٥٦.٥٣٩٢٦٩١٧.٥٣٧١٨دمحم محمود عبدالرحمن عبد السميع عطوه٤٤٩٥ ٥٩.٥

٧٢٣٦.٥٥٣.٥٣٨٢٥٧.٥١٧.٥٣٨١٥.٥دمحم محمود عطاهللا سالمه٤٤٩٦ ٥٧.٥

٥٤.٥٣٠٤٧٢٢.٥١٩٩١٧.٥٣٦.٥١٥دمحم هانى سعد سعيد٤٤٩٧ ٤٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٩٣٥.٥١٨دمحم هشام دمحم احمد السيد٤٤٩٨ ٥٨.٥

٦٠.٥٣٣٤٦٣١.٥٢٢٦١٨٣٣.٥١٥.٥دمحم ياسر السيد عطية٤٤٩٩ ٥٥

٥٤٢٥.٥٤٥٣٠١٩٩.٥١٣.٥٣٦.٥١٥محمود احمد دمحم احمد عبدالجواد٤٥٠٠ ٤٥
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٧١٣٥.٥٤٦.٥٣١.٥٢٣٧.٥١٦٣٥.٥١٩محمود احمد دمحم عبدالعال خليفه٤٥٠١ ٥٣

٧٠.٥٣٠٥٠٣٢٢٤٢.٥١٥٣٥١٥محمود اسماعيل دمحم محمود٤٥٠٢ ٦٠

٧٢٣٩.٥٥٣٣٥٢٥٤.٥١٥٣٧.٥١٩.٥محمود حماده عاشور محسن عبيد٤٥٠٣ ٥٥

٦٩.٥٣٨.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٤١١٦٣٦.٥١٨محمود ربيع يحيى عبدالباقى دمحم٤٥٠٤ ٥٣

٧٥٣٨٥٦.٥٣٤٢٥٧.٥١٦.٥٣٥١٩محمود صالح حسن عبدهللا حامد٤٥٠٥ ٥٤

٦٠٣٥.٥٤٥٢٣.٥٢٠٩١٧٣٣١٧.٥محمود عصام عبدالرحمن سليمان مرسى٤٥٠٦ ٤٥

٧٣.٥٣٩٥١٣٤٢٥٤.٥١٧٣٣١٩محمود كامل محمود كامل البشوتى٤٥٠٧ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٧٣٤٢٦٥١٨٣٥.٥١٨محمود مجدى مصطفى صالح حمدان٤٥٠٨ ٥٧.٥

٦٣.٥٣٢٤٥٢٣٢١٠١٥.٥٣٨.٥١٨محمود دمحم احمد عبدالرحيم٤٥٠٩ ٤٦.٥

٧١.٥٣٥٤٦.٥٣٢.٥٢٣٦١٦.٥٣٩١٨محمود دمحم عبدالحميد احمد كامل٤٥١٠ ٥٠.٥

٧١.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٦٠.٥١٧٣٨١٨محمود دمحم عبده مصطفى حسن٤٥١١ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٢.٥١٥٣٧١٧محمود دمحم على ابراهيم على٤٥١٢ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٥٥٠٣٣٢٥١.٥١٧٣٧١٥محمود دمحم دمحم على منصور٤٥١٣ ٦٠

٦٨.٥٣٦.٥٥٦٣٧.٥٢٥٦١٦.٥٤٠١٦.٥محمود مدحت محمود دمحم بخيت٤٥١٤ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥١٥٣٣١٨محمود مصطفى احمد عبدهللا دياب٤٥١٥ ٤٨.٥

٧١.٥٣٦.٥٤٦٣١.٥٢٣٢.٥١٥٣٦.٥١٨.٥محمود مصطفى على دمحم٤٥١٦ ٤٧

٦٠.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٩١٦.٥محمود نبيل محمود حسنين٤٥١٧ ٤٧.٥

٧٢٣٩٥٢٣٤٢٤٨١٦٣٥١٩محمود وجيه محمود دمحم دمحم٤٥١٨ ٥١

٧٦٣٧.٥٤٧٣٤.٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٧١٩مروان عبدالهادى دمحم عبدهللا٤٥١٩ ٤٩.٥

٦٧٣٦.٥٤٥٣٧.٥٢٣٦١٦٣٧١٧.٥مصطفى احمد السعيد ابراهيم دمحم٤٥٢٠ ٥٠

٧٢٣٦.٥٥١٣٥٢٥٠١٨٣٧.٥١٨مصطفى احمد مصطفى دمحم مصطفى البرعى٤٥٢١ ٥٥.٥

٧٥٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٧٣٦.٥١٥مصطفى اشرف مصطفى دمحم٤٥٢٢ ٥٢.٥

٧٨٣٨٥٤.٥٣٨٢٦٧١٧٣٩١٨مصطفى حمدى حامد حجازى٤٥٢٣ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٧٤٠١٧مصطفى صاوى دمحم عبدالحميد دمحم٤٥٢٤ ٥٩

٧٦.٥٣٠٤٨.٥٣٨٢٤٧١٦٣٦.٥١٦مصطفى طلعت محمود ابو الحسين٤٥٢٥ ٥٤

٧٣.٥٣٢.٥٤٦٣٩٢٤٦١٥٣٦.٥١٥مصطفى على سيد احمد٤٥٢٦ ٥٥

٧٦.٥٣٤.٥٥١.٥٣٩٢٦٠.٥١٧٣٦.٥١٧مصطفى دمحم كمال دمحم عبدالقادر٤٥٢٧ ٥٩

٧٢٣٠٥١٣٨٢٥١١٧٣٩١٥مصطفى محمود على مصطفى احمد٤٥٢٨ ٦٠

٧١.٥٣٢٥٠٣٧٢٤٧.٥١٧٣٦.٥١٨مصطفى ياسر مصطفى سالم ابراهيم٤٥٢٩ ٥٧

٧٥.٥٣٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٨٣٨١٥.٥معاذ محمود دمحم احمد٤٥٣٠ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٣٢٢٧١٥.٥٣٦١٥مهاب حاتم دمحم دمحم فوده٤٥٣١ ٥٩

٥٤.٥٢٦٣٧٣٣٢٠٣.٥١٥.٥٣٠.٥١٥مهند اشرف دمحم احمد ياسين٤٥٣٢ ٥٣
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٧٠٣٠.٥٥٣.٥٣٦٢٤٩١٥.٥٣٨١٦مهند دمحم عمران صالح عمران٤٥٣٣ ٥٩

٧٩.٥٣٥.٥٥٣٣٨.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٨.٥١٥.٥مينا معتمد فخرى بسكالس حناوى٤٥٣٤ ٥٩

٧٣٣٤.٥٤٩.٥٣٦٢٥٠.٥١٥.٥٣٣١٦.٥نصر السيد نصر السيد٤٥٣٥ ٥٧.٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٢٢٠٧١٦٣٥.٥١٥.٥نصرهللا صالح نصرهللا احمد سليمان٤٥٣٦ ٥١.٥

٧١٣٠.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٤٧١٥.٥٣٨.٥١٦نور الدين ابراهيم خليل جامع٤٥٣٧ ٥٨.٥

٧٠٣٥.٥٤٩.٥٣٦٢٥٠١٧.٥٤٠١٥.٥هانى بطرس نصحى بطرس٤٥٣٨ ٥٩

٧٣٣٦٥١.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٧٣٨١٦.٥هانى جمال رمضان حسن مصطفى٤٥٣٩ ٥٧.٥

٦٧.٥٣٤٥٠٣٣٢٣٨.٥١٥٣٩١٥يحى حسن حسين عبدالوهاب٤٥٤٠ ٥٤

٦٨٣٤.٥٥١٣٥٢٤٥.٥١٥٣٩١٦يوسف السيد احمد دمحم عبدالرحيم٤٥٤١ ٥٧

٦٠٣٠٤٧٣٧.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥يوسف جورج بخيت ابراهيم عوض٤٥٤٢ ٥٢

٦٩.٥٢٥٥٣٣٩.٥٢٤٤.٥١٥.٥٣٧١٦يوسف خالد حسن داود حسن٤٥٤٣ ٥٧.٥

٧٠.٥٣٦٥٣٣٦٢٥٢.٥١٥٣٩١٥يوسف خالد موسى رزق هللا٤٥٤٤ ٥٧

٧٢.٥٣٠٥٠٣٦٢٤٥.٥١٥.٥٤٠١٥يوسف رءوف جاب هللا اندراوس٤٥٤٥ ٥٧

٧٤٣٨.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٧.٥١٥.٥٤٠١٦.٥يوسف زينهم رزق غالى حنا٤٥٤٦ ٦٠

٦٥٣٠٤٦٣٥٢٣٠١٥٣٤.٥١٥يوسف سيد عاشور دمحم٤٥٤٧ ٥٤

٦٢٣٠٥٠.٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٥٣٦١٦.٥يوسف عبده رمضان عطيه درويش٤٥٤٨ ٥٣.٥

٦٦٣١٣٧.٥٣٠٢١٧١٥.٥٣٨١٥يوسف على سالمة سليم٤٥٤٩ ٥٢.٥

٤٧.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٨٤.٥١٦.٥٣٧١٦.٥يوسف على دمحم السيد مصطفى٤٥٥٠ ٤٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٧.٥٣٩١٨يوسف عيد عبدالحميد دمحم حسن٤٥٥١ ٥٩

٧١٣٠.٥٤٥٣٢.٥٢٢٦١٧٣٧١٦يوسف دمحم السيد عبدالعال٤٥٥٢ ٤٧

٧٢٣٧.٥٥٣٣٤٢٥١.٥١٧.٥٣٥.٥١٧.٥يوسف دمحم عبدالرازق مبارك٤٥٥٣ ٥٥

٧٥٣٧٥٦.٥٣٦.٥٢٦١١٦.٥٣٧١٧.٥يوسف دمحم متولى ابراهيم٤٥٥٤ ٥٦

٧٤٣٣٥١.٥٣٤.٥٢٣٨١٦.٥٣٢١٨يوسف دمحم دمحم عبدالعال٤٥٥٥ ٤٥

٧٩٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥.٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥يوسف دمحم نوار ابراهيم٤٥٥٦ ٥٩

٦٩٣٦.٥٤٨.٥٣٧٢٤٦١٩٤٠١٨يوسف ناصر السيد حافظ٤٥٥٧ ٥٥

٧٢٣٦٥٥٣٦٢٤٤١٥.٥٣٥١٧.٥يوسف ناصر شاطر حسن٤٥٥٨ ٤٥

٧٢٣١٤٩.٥٣٠٢٣٢١٦٣٩١٧.٥اريج دمحم ماهر الصادق٤٥٥٩ ٤٩.٥

٦٩٣٤٤٩٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٦١٨.٥اسماء احمد فتحى السيد متولى٤٥٦٠ ٤٧.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٨١٨.٥٣٨.٥١٧.٥اسماء جمال الدين احمد الشيخ ابوادريس٤٥٦١ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٩.٥٣٨٢٧٢١٨٣٩١٧.٥االء دمحم السيد عبدالعظيم٤٥٦٢ ٥٩

٧٣٣٧٥٥٣٥.٥٢٥٩١٧.٥٣٩١٧االء مسامح مسعد دمحم٤٥٦٣ ٥٨.٥

٦٤.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢٣٠١٦.٥٣٨١٦.٥امانى احمد مفرج على٤٥٦٤ ٥٤.٥
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٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٧.٥٣٩١٧.٥ايمان حسن احمد دمحم رمضان٤٥٦٥ ٦٠

٦٩٣٤٥٤.٥٣٤٢٤٤.٥١٧٣٩١٧.٥ايمان رمضان احمد عطيتو٤٥٦٦ ٥٣

٦٨٣١.٥٥٢٣١.٥٢٣٤.٥١٥٣٩١٦.٥ايمان عبداللطيف عبدالقادر عبداللطيف٤٥٦٧ ٥١.٥

٧٠.٥٣١.٥٤٧.٥٣٥٢٤١.٥١٦٣٠١٥ايه ربيع حسنى توفيق حسين٤٥٦٨ ٥٧

٦١.٥٣٠٤٥٢٠٢٠١.٥١٧٣٢١٥ايه دمحم فوزى خليل خليل٤٥٦٩ ٤٥

٧١.٥٣٦٥٦٣٥.٥٢٥٨١٦٣٨.٥١٧.٥بسمله دمحم راشد على خليفة٤٥٧٠ ٥٩

٦٩٣٣٥٢.٥٣٣٢٤٤.٥١٦٤٠١٨بسنت حمادة عيد على حسن٤٥٧١ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٨.٥تسابيح تامر هاشم دمحم عبدالرحيم٤٥٧٢ ٥٧

٧٢.٥٣٧٥٣٣٦٢٥٤.٥١٦٣٧١٧.٥جميله رضا حاج حسين٤٥٧٣ ٥٦

٦٥.٥٣٠٥١٢٢٢٢٣١٦.٥٣٥١٧حبيبه دمحم حبيب ابراهيم٤٥٧٤ ٥٤.٥

٧٣٣٩٥٧٣٦٢٦١.٥١٥.٥٣٩١٦.٥حنين ابوالفضل جادالرب على٤٥٧٥ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٧٣٨٣١٢٢٧.٥١٦٣٩١٥.٥حنين مصطفى ابراهيم دمحم دمحم٤٥٧٦ ٥٣

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠حنين نضال عبدالبارى القدرة٤٥٧٧ ٠

٦٨٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨١٥٣٨١٦دنيا جميل شحاتة سالمة٤٥٧٨ ٥٣

٦٦.٥٣١.٥٤٨٣٥.٥٢٣٥.٥١٥٣٨١٥دنيا حمدى دمحم احمد٤٥٧٩ ٥٤

٦٣.٥٣٠٤٨٣٥.٥٢٣٢١٥.٥٣٨١٦.٥دنيا درويش احمد دمحم٤٥٨٠ ٥٥

٦٢.٥٣٠٤٨٣٥.٥٢٣١١٥٣٨١٥دينا فولى عبدالاله احمد٤٥٨١ ٥٥

٧٦.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨٣٩١٧روان رافت ابراهيم فتوح٤٥٨٢ ٦٠

٧٦٣٦.٥٥٨٣٩٢٦٩.٥١٦.٥٣٩١٨روان هانى حسن منصور ابراهيم٤٥٨٣ ٦٠

٧١.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥١١٧.٥٣٩١٦رودينه كمال حسن ابراهيم٤٥٨٤ ٥٤

٢٠٠٠٠٢٠١٠٢٠١٠روضه حسين محمود عبدالرحمن محمود٤٥٨٥ ٠

٦٠٣٢٤٥٣١٢١٣١٦.٥٣٥١٦زينب رمضان اسماعيل عبدالمقصود٤٥٨٦ ٤٥

٦٠٣٢.٥٥٠.٥٣٣٢٢٩١٦.٥٣٤.٥١٥سناء عزت عطا هللا ميخائيل٤٥٨٧ ٥٣

٦٨.٥٣٢٥٢.٥٣٥٢٤٧١٥٤٠١٦.٥سهيلة عصام دمحم فهيم عوض٤٥٨٨ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٧٣٦١٥شروق عبدالفتاح ابراهيم حسن٤٥٨٩ ٤٥

٦٦.٥٣٤٤٦٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٤١٥شروق وائل دمحم اسماعيل٤٥٩٠ ٥٥

٧٥٣٦.٥٥٤.٥٣٨٢٦٢١٦٣٨.٥١٨شرين دمحم على احمد٤٥٩١ ٥٨

٦٠٣١.٥٤٦.٥٣٥٢٢٧١٥٣٦١٦شهد خالد براك بريك سالم٤٥٩٢ ٥٤

٧١٣٦.٥٥٤٣٩٢٥٧.٥١٧٣٩١٨شهد رضا عبدالسالم دمحم٤٥٩٣ ٥٧

٧٠٣٠.٥٤٦.٥٣١٢٢٤١٦٤٠١٥شهد سيد احمد محمود احمد٤٥٩٤ ٤٦

٦٩٣٠.٥٤٩.٥٣٢٢٣٤١٧٣٥.٥١٥شهد دمحم حسين على سليمان٤٥٩٥ ٥٣

٦٠٣٠٤٩.٥٣١٢١٨.٥١٦.٥٣٤١٥عايدة زهران سعدهللا ميخائيل٤٥٩٦ ٤٨
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٧٣.٥٣٥.٥٥٤٣٩٢٦١١٧.٥٣٦١٥عال عبدالعزيز ذكريا عبد العزيز٤٥٩٧ ٥٩

٦٣٣٠٤٥.٥٣١٢٢٥.٥١٧.٥٣٣١٧علياء جمال زهران عبدالناصر٤٥٩٨ ٥٦

٧٥٣٢.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٢.٥١٥٣٦.٥١٦فادية جمال نظيف دمحم٤٥٩٩ ٥٨

٦٠٣٠٤٧٣٣٢٢٣١٥٣٤١٥فاطمه صالح عبدالعظيم دمحم٤٦٠٠ ٥٣

٧٠.٥٣١.٥٤٨٣٥٢٤٠١٥٣٦.٥١٧فاطمه عمرو قرنى عبدالباقى٤٦٠١ ٥٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٨٣٩٢٦٧١٦.٥٣٩١٨فاطمه دمحم سيد جابر٤٦٠٢ ٥٩

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٣٢١٥٣٩١٦.٥مروة احمد عبدالجيد يوسف٤٦٠٣ ٥٨

٦٩٣٠.٥٥٠٣٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٥١٦مريم اشرف محمود احمد٤٦٠٤ ٥٤

٧٣.٥٣١٤٥.٥٣٥٢٤٠١٥.٥٣٣.٥١٦مريم رمضان محمود رشيدى فراج٤٦٠٥ ٥٥

٦٦.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٩.٥٢٤٨١٦٣٦١٧مريم شريف توفيق عبدهللا رضوان٤٦٠٦ ٥٥

٧٥٣٩٥٣٤٠٢٦٥١٥.٥٣٨١٦مريم دمحم عبدالسالم عبدالقادر٤٦٠٧ ٥٨

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٤١٥مريم دمحم عبدالسالم عثمان٤٦٠٨ ٥٢

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٥١٧ملك دسوقي دمحم سلمان٤٦٠٩ ٥٣

٧٢.٥٣٠٥٠٣١٢٤٠.٥١٧٣٣.٥١٥منار عبدالحميد امين احمد٤٦١٠ ٥٧

٦٧٣٠٥٠.٥٣٦٢٤١.٥١٥.٥٣٦١٦.٥منةهللا احمد محمود حسن حسنين٤٦١١ ٥٨

٧٢٣٠٥١٣٩٢٥٠١٥٣٩١٦.٥منةهللا سامى عبدالخالق مبروك العبد٤٦١٢ ٥٨

٦٩.٥٣٠٤٧٣٤٢٣٥.٥١٥٣٨١٦.٥منةهللا عبده حسين حسن شحات٤٦١٣ ٥٥

٦٧٣٠٤٦.٥٣٢٢٣٣.٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥منةهللا فتحى عاشور محسن عبيد٤٦١٤ ٥٨

٧٠.٥٣٧.٥٥١٣٧٢٥٢١٥.٥٣٦.٥١٦.٥منةهللا دمحم سيد محمود دمحم٤٦١٥ ٥٦

٧٥.٥٣٥٥٤٣٩.٥٢٦٢١٦.٥٤٠١٦.٥منه ممدوح دمحم عبدالعال دمحم٤٦١٦ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٧١٦مها ممدوح محمود صالح الدين دمحم غريب٤٦١٧ ٥٩

٧٣٣٥.٥٥٠٣٣٢٤٩.٥١٦٤٠١٧.٥مهرائيل عصام كمال برسوم٤٦١٨ ٥٨

٧٠٢٤.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥١٦٣٨١٥ميريهان حسن دمحم حسن دمحم غباشى٤٦١٩ ٥٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٨١٥.٥٣٥.٥١٥.٥نادين احمد ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم٤٦٢٠ ٥٦

٧٠.٥٣٤٤٧٣٠٢٣٦.٥١٥٣٤١٦نانسى دمحم احمد حسن الفقى٤٦٢١ ٥٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٤٢٥٧١٦.٥٣٧١٦ندى سامح دمحم ابراهيم دمحم٤٦٢٢ ٥٨

٧١٣٥٤٩.٥٣٧٢٤٨.٥١٦٣٦١٧.٥ندى عبدالنبى عبدالكريم بريك٤٦٢٣ ٥٦

٧٤.٥٣٤٥٠٣٥٢٤٩.٥١٦٣٨١٥ندى دمحم معوض خضر السيد٤٦٢٤ ٥٦

٧٦.٥٣٥٥٥٣٧٢٦٠.٥١٥.٥٣٨١٦نرمين بهاء عبدالعال عبد العزيز٤٦٢٥ ٥٧

٦٨.٥٣٧٤٩.٥٣٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٨١٨نرمين حسن صديق ابو بكر٤٦٢٦ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٠٥١٣٠٢٤٣.٥١٨٣١.٥١٦نورهان عادل حسنى على عوض٤٦٢٧ ٦٠

٧٠.٥٣٥.٥٥٤٣١.٥٢٤٣.٥١٥.٥٤٠١٧نورهان عطا سليمان ملك٤٦٢٨ ٥٢
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٧٨٣٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٧٣٨١٨نورهان دمحم دمحم منصور٤٦٢٩ ٥٩

٧٥٣٥.٥٥٢٣٦.٥٢٥٤١٥٣٩١٨هاجر عاطف على عويس حسان٤٦٣٠ ٥٥

٧٢٣٣.٥٥٣٣٦.٥٢٥١١٥.٥٣٩١٦.٥هبه طه موسى عبدالمجيد٤٦٣١ ٥٦

٦٦٣٦٤٦٣٠٢٣٣١٥٣٩١٦همس عطيه احمد دمحم ابراهيم٤٦٣٢ ٥٥

٧٢.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٣٦.٥١٥.٥٣٨١٥هناء احمد عبدالشافى حسن مروان٤٦٣٣ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٤٣٧٢٥٦١٦.٥٣٦١٦.٥يارا ماهر سيد امين خليل٤٦٣٤ ٥٣

٦٥٣٣٤٦٣٢.٥٢٢٢١٦٣٧١٦.٥ياسمين الصاوى عبدالرحمن سويلم مطاوع٤٦٣٥ ٤٥.٥

٦٠٣٣٤٥.٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٧١٧ياسمين سعيد دمحم على غريب السواح٤٦٣٦ ٥٣

٧٦.٥٣٥٥٤٣٧٢٥٧.٥١٧٣٥.٥١٧سلمى شحاته دمحم منصور١٠٣٨١ ٥٥

٥٢.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢٠٧.٥٠٣٣.٥١٦.٥احمد السيد دمحم دمحم على٢٢٥٤٣ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥٠٣٠١٦احمد ايمن ابراهيم محمود٢٢٥٤٤ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥٠٣٧١٦.٥اسامه دمحم سليمان مرشد٢٢٥٤٥ ٤٧.٥

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥٠٣٣١٥امين دمحم امين علي٢٢٥٤٦ ٤٠

٥١.٥٣٣.٥٤٦٣١.٥٢٠٧.٥٠٣٢.٥١٥بالل اشرف شعبان عبدهللا٢٢٥٤٧ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٢٢١٣٠٣٢.٥١٧.٥صالح عبدالفتاح شيبه الحمد مراد احمد٢٢٥٤٨ ٤٥

٤٨.٥٣١.٥٤٦٢٠.٥١٨٦.٥٠٣١١٥.٥محمود طلعت محمود حبيب٢٢٥٤٩ ٤٠

٦٨٣٣.٥٤٥.٥٣٢٢٣٣٠٣٢.٥١٦.٥أمنيه السيد عيد عطية احمد٢٢٥٥٠ ٥٤

٥٣٣٠.٥٤٥٣٢.٥١٩٧٠٣٩.٥١٧مريم سمير جبرائيل عبد المالك٢٢٥٥١ ٣٦

٦١٣٢.٥٤٥٣٠٢١٥٠٣٢.٥١٦.٥اسماء دمحم عبدالمنعم دمحم٢٢٨٧٠ ٤٦.٥

٧.٥١١.٥١٧.٥٠٤٢.٥٠٣٩١٥.٥مينا شحاته كامل اسعد٢٢٩٨٣ ٦

٥٤٣١٤٧.٥٣٠١٩٩.٥٠٣٠١٦محمود السيد حسن احمد٢٢٩٨٤ ٣٧

٤٨٢٣.٥٣٦٢٥١٦٨.٥١٣٢٨١٦سيد احمد ثابت ابراهيم٢٤٠٠٤ ٣٦
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االسماعيلية شمال النهضة الحديثة تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٧٢.٥٣١.٥٥٢٣٢٢٤٢١٨٣٥١٥ابراهيم دمحم شلبى دمحم شلبى٤٦٣٧ ٥٤

٧٤٣٤٤٧٣٥٢٤٧١٨.٥٣٩١٦.٥ابوبكر عاطف ابوبكر حسين٤٦٣٨ ٥٧

٧٦٣٥.٥٥١.٥٣٥٢٥٤١٨٤٠١٧.٥احمد أيهاب عاطف السيد٤٦٣٩ ٥٦

٧١.٥٣١.٥٥١.٥٣٨٢٤٧١٧٣٦.٥١٧احمد ابراهيم احمد عليوه دمحم٤٦٤٠ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٢٤٨.٥٣٤٢٣٢.٥١٩٣٥١٦.٥احمد السيد عبدالمنعم عبد العظيم دمحم٤٦٤١ ٤٩.٥

٦٨٣٤.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٤٣١٨.٥٣٤.٥١٦.٥احمد جميل السيد يوسف احمد٤٦٤٢ ٥٣.٥

٧٤٣٦٥٠.٥٣٦.٥٢٥٢١٩٣٧١٧احمد شاكر حسن الباز دمحم٤٦٤٣ ٥٥

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧١١٩٤٠١٨احمد عيد عبدالسالم حسين٤٦٤٤ ٥٨

٧٢٣٠.٥٥٠٣٨.٥٢٤٣١٩٣٠١٥احمد محمود مرسي هاشم٤٦٤٥ ٥٢

٦٩.٥٣٠٥٤.٥٣٠٢٤٠١٧٣٥١٥احمد ناصر دمحم زايد رقيم٤٦٤٦ ٥٦

٦٠٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٧.٥١٧٣٥١٥.٥اسالم ممدوح عبدالسميع بركات٤٦٤٧ ٤٩

٧٤٣٦.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٧.٥٣٤١٨اشرف على دمحم سليمان٤٦٤٨ ٥٤

٦١.٥٣٠٤٥٣٣٢١٩.٥١٧.٥٣٣١٨السيد محمود السيد اسماعيل حفنى٤٦٤٩ ٥٠

٦٠٣٠٣٨٣٠٢٠٣١٨٣٧١٧.٥امير دمحم رمضان حسين٤٦٥٠ ٤٥

٥٤٣٠٣٥.٥٣٠١٩٤.٥١٧.٥٢٦.٥١٦بشير احمد بشير عطا٤٦٥١ ٤٥

٦٩٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٠.٥١٧٣٣١٨تامر على تامر دمحم حلبى٤٦٥٢ ٥٥

٧١.٥٣١٥٤٣٦.٥٢٥١١٨.٥٣١.٥١٦حسن اسامه حسن دمحم عيسى٤٦٥٣ ٥٨

٧٣.٥٣١.٥٥٠٣٥٢٤٦١٩٣٤١٦حسين شعبان حسين احمد حسين٤٦٥٤ ٥٦

٧٢.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٦.٥١٨٣٥.٥١٦حسين دمحم شكرى جوده سعد٤٦٥٥ ٥٦

٦٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٧٣١١٧حسين دمحم على دمحم رضوان٤٦٥٦ ٥٣

٦٩.٥٣١.٥٤٩.٥٣٣٢٤٠.٥١٥٣٢.٥١٦رضا وجيه حسن الباز احمد حسن٤٦٥٧ ٥٧

٧٣.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٣.٥٢٥٣١٥.٥٣٤١٧.٥سالم سيد سالم مراحيل٤٦٥٨ ٥٥

٧٥.٥٣١٤٩.٥٣٠٢٤٣١٥٣٦.٥١٨سيف فوزى دمحم على٤٦٥٩ ٥٧

٤٣.٥٣٠.٥٤٥٣٣٢٠٠١٥٣٥.٥١٥.٥عبدالرحمن احمد سيد احمد٤٦٦٠ ٤٨

٧٦.٥٣٥.٥٥١.٥٤٠٢٥٢.٥١٥٣٥١٦.٥عبدالرحمن عزالدين محمود دمحم محمود٤٦٦١ ٤٩

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٤٠٢٧٠١٥٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن علي عبدالحميد احمد٤٦٦٢ ٦٠

٦٣.٥٣٣٤٨.٥٣٤٢٣٦١٧٣٨١٦.٥عبدالرحمن دمحم ابراهيم ابراهيم٤٦٦٣ ٥٧

٧٥٣٥٥٣٣٥٢٥٢١٥٣٨١٥عبدالرحمن دمحم عبدهللا متولى٤٦٦٤ ٥٤

٧١٣٢٥٠.٥٣٣٢٣٥.٥١٥.٥٣٨١٥عبدالعال حسين عبد العال سيد٤٦٦٥ ٤٩

٧٢.٥٣٤٥٦٣٥٢٥٣١٥٣٨١٥عبدالعزيز عالء عبدالعزيز درويش٤٦٦٦ ٥٥.٥

٦٠٣٠٤٩٣١.٥٢٢٠.٥١٥٣٨١٥عبدهللا حسن دمحمين على٤٦٦٧ ٥٠
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٥٢٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٦١٥عبدهللا صالح ابو المجد على٤٦٦٨ ٤٨

٦٤٢٥.٥٤٧.٥٣٠٢١٤١٥٣٨١٥عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم٤٦٦٩ ٤٧

٦٩٣٣٥٤٣٧٢٤٧١٥٣٨١٦.٥على طارق على دمحم٤٦٧٠ ٥٤

٦٨.٥٣٥.٥٥٣٣٥.٥٢٣٩.٥١٥٣٩١٦عمر السيد على السيد٤٦٧١ ٤٧

٤٧.٥٢٤٣٨.٥٣٠١٨٥١٥٢٦١٦عمر حسن دمحم احمد٤٦٧٢ ٤٥

٥٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٨.٥١٥٣٠.٥١٥عمر محمود عبدالعزيز دمحم٤٦٧٣ ٤٨

٦٠٢٦٤٥٣٠٢١١١٥٣٤١٥عمرو جابر عبدالبارى موسى٤٦٧٤ ٥٠

٦٤.٥٣٢٤٥٣٢.٥٢٢٣١٥.٥٣٨١٥عمرو دمحم سليم اعتيق٤٦٧٥ ٤٩

٦٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٥.٥١٥.٥٣٩١٧فارس احمد دمحم حسن اباريد٤٦٧٦ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٩١٧فارس على خيرى على طايع٤٦٧٧ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٧٤٥٣٣.٥٢٣٧.٥١٥.٥٤٠١٨كامل حنفى حنفى محمود٤٦٧٨ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٥٥٠٣١٢٤٨.٥١٧٣٥.٥١٦كريم ابو خليل دمحم محمود٤٦٧٩ ٦٠

٧٠٣٧.٥٤٦٣٤٢٣٣١٦٣٩١٧كريم تامر عبدالوهاب دمحم سالم٤٦٨٠ ٤٥.٥

٦٣.٥٣١٤٥٣٠٢١٦١٥٣٩١٨كريم رضا حمدى حسين٤٦٨١ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٣.٥٢٥٥١٥.٥٤٠١٨كريم دمحم عبدالخالق عبدالخالق٤٦٨٢ ٥٥

٦٢.٥٣٨٤٥٣٨٢٣٧.٥١٥٣٣.٥١٨كيرلس خليفه عطيه بسخرون عبدالمسيح٤٦٨٣ ٥٤

٧٧.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٨٢٦٥.٥١٥.٥٣٦١٨مايكل ناجى فؤاد رزق هللا٤٦٨٤ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٤.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥.٥٤٠١٨دمحم حسن ربيع حسن محمود٤٦٨٥ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٢٣٦.٥٢٦٢١٥.٥٣٨١٨دمحم حسن دمحم مصطفى٤٦٨٦ ٥٨

٧٠٣٩٤٦.٥٣٥.٥٢٤٨١٥٣٨١٨دمحم رؤوف على دمحم٤٦٨٧ ٥٧

٧٣٣٩٥٣٣٦.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٩١٨دمحم صبرى حسين دمحم٤٦٨٨ ٥٧

٧٢.٥٣٥.٥٥٠٣٠٢٤٨١٥٣٤١٥دمحم عاطف احمد سليمان٤٦٨٩ ٦٠

٦٢٣٧٤٥٢٣.٥٢١٤١٦٣٦.٥١٨دمحم عبادى الطاهر سليمان٤٦٩٠ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٨١٥٣٦.٥١٨.٥دمحم فتحي دمحم السيد احمد٤٦٩١ ٤٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٧١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم محمود دسوقى عبدهللا٤٦٩٢ ٥٨

٧٣٣٦٥٠٣٢.٥٢٤٠١٥.٥٣٨١٧دمحم ياسر دمحم مصطفى ذهب٤٦٩٣ ٤٨.٥

٧٦٣٧٥١٣٤٢٥٠١٦.٥٣٦.٥١٧محمود سعيد شوقى السيد عقل٤٦٩٤ ٥٢

٧١.٥٣٥.٥٥١.٥٣٥٢٣٩١٥.٥٣٨١٦محمود دمحم سيد محمود صقر٤٦٩٥ ٤٥.٥

٧٧٣٥٥١.٥٣٣.٥٢٥٠.٥١٥٣٧١٧.٥محمود دمحم محمود دمحم٤٦٩٦ ٥٣.٥

٧١.٥٣٥٤٥٣٤.٥٢٣١١٥.٥٣٧١٦.٥محمود هشام مجدى السيد٤٦٩٧ ٤٥

٦٤.٥٣٨.٥٤٥٣٥.٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٦١٥.٥مصطفى عبدالكريم صبحى دمحم٤٦٩٨ ٥٢

٦٩.٥٤٠٥١٣٧٢٥٥.٥١٦٣٩١٦مصطفى عمرو مصطفى حامد٤٦٩٩ ٥٨
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٧٦.٥٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٧مصطفى دمحم السيد دمحم٤٧٠٠ ٦٠

٦٩.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٣١١٦٣٥.٥١٦.٥نيزار نادر عيد ابراهيم٤٧٠١ ٥٢

٧٤.٥٣٢٥٣٣٣٢٤٦.٥١٥٣٨.٥١٩يوسف ابراهيم احمد على٤٧٠٢ ٥٤

٧١٣٤.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٧١٥.٥يوسف انور رجب الصديق٤٧٠٣ ٥٦

٦٠٣٣.٥٥٠٣٠.٥٢٢٥١٥٣٦.٥١٥يوسف حامد دمحم عبدهللا٤٧٠٤ ٥١

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦١٥.٥٣٦.٥١٦.٥يوسف دمحم موسي عبدالرحمن٤٧٠٥ ٥٩

٦٣٣٥٤٥٣٠٢٢٣١٥.٥٣٥.٥١٥.٥اسراء دمحم على دمحم٤٧٠٦ ٥٠

٧٨٣٧.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣١٥٢٠١٥اسماء ثابت عبدالحميد على احمد٤٧٠٧ ٥٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٣٢٦٠.٥١٥٣٨١٧االء ايمن شاذلى السيد اسماعيل٤٧٠٨ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٣٨٢٦٨١٥.٥٣٩١٧.٥امل اشرف دمحم عبدالحميد القاضى٤٧٠٩ ٦٠

٧٤.٥٣٥٥١.٥٣٥٢٥٦١٥٣٧.٥١٥.٥امنه مصطفى عبدالسالم عبدهللا خليل٤٧١٠ ٦٠

٧٦.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦٢١٦.٥٣٨١٧امنيه عبدالعزيز حسن السيد٤٧١١ ٦٠

٦٩٣٠٥١.٥٣٢.٥٢٤١١٥٣٧١٧انوار عبده عبدالحميد عبدالمولى حسانين٤٧١٢ ٥٨

٧٨٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٩١٧.٥ايه حسينى السيد دمحم٤٧١٣ ٦٠

٦٨٣٠.٥٤٥٢٣.٥٢٢٤١٥٣٩١٦.٥ايه حمدى محمود محمود دمحم٤٧١٤ ٥٧

٧٣.٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٤٤١٥٣٨.٥١٨ايه سامح عبده احمد عالم٤٧١٥ ٥٧

٧٣.٥٣٨٥٢٣٧.٥٢٥٦١٦.٥٣٩١٨.٥ترين سامى عبدالكريم السيد٤٧١٦ ٥٥

٧٧٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥١٦.٥٤٠١٨.٥تسنيم احمد عبدالفتاح حسين حسن٤٧١٧ ٦٠

٧٥٣٦.٥٥٢٣٤٢٥٥.٥١٥.٥٣٥١٦جنى تامر يوسف احمد٤٧١٨ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٥.٥٣٩١٧.٥حبيبه عادل خلف هللا عبدالعال٤٧١٩ ٦٠

٧٤.٥٣٣٥٤٣٣٢٥٤.٥١٦٣٩١٧حبيبه يوسف محسن محمود سعيد احمد٤٧٢٠ ٦٠

٦٩٣٤.٥٤٥٣٠٢٣٦.٥١٥.٥٣٩١٧دنيا ايمن جمال عبدالكريم٤٧٢١ ٥٨

٧٢.٥٣١٥٣٣١٢٤٣.٥١٥٣٣١٦دنيا ياسر دمحم سليمان هوارى٤٧٢٢ ٥٦

٧١٣٨٥٠٣٦٢٥٥١٥٣٩١٨رانا دمحم حسن حسن حسن اسماعيل٤٧٢٣ ٦٠

٦٤.٥٣٥٤٥٣٢٢٣٥.٥١٥٣٨١٨رانيا عزازى صباح مصباح حسن٤٧٢٤ ٥٩

٦٤٣٥٤٥٣٠٢٣١١٦٣٦١٦رحمه فتحى دمحم عبدهللا دمحم٤٧٢٥ ٥٧

٧٣.٥٤٠٥٢.٥٣٧٢٥٣١٥٣٩١٨رحمه دمحم ابراهيم خليل حسن٤٧٢٦ ٥٠

٧٢.٥٣٩٤٥٣٥٢٤١١٥.٥٣٩١٨روان سعيد احمد عبده احمد٤٧٢٧ ٤٩.٥

٧١.٥٣٩.٥٤٥٣٥.٥٢٤١١٥٣٧.٥١٨روان دمحم عبدالفتاح ابراهيم دمحم٤٧٢٨ ٤٩.٥

٧٥٤٠٥٣٣٦٢٦١١٥٣٩١٨ريهام حسن حسن دمحم سالم٤٧٢٩ ٥٧

٦٥.٥٣٦.٥٣٨٢٠.٥٢٠٥.٥١٥٣٩١٦سلمى السيد عبدالفتاح المرسى٤٧٣٠ ٤٥

٦٠٣٨٤٥٣٠٢٢٠١٥.٥٣٩١٦سما شحتة درويش سليمان٤٧٣١ ٤٧
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٧٠٣٧٤٥٣٠.٥٢٣١.٥١٦٣٧.٥١٨شهد فارس عبدالشافى نورالدين٤٧٣٢ ٤٩

٦٥٣٣٤٥٢٣.٥٢١١.٥١٦٣٨١٨صابرين دمحم سليم عبدالمقصود٤٧٣٣ ٤٥

٦٥.٥٣٥٥٠.٥٣٦٢٤٧١٧٣٨.٥١٨فاطمه السيد عبدالرحمن دمحم٤٧٣٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٥.٥٣٧٢٧١١٦.٥٤٠١٨فاطمه سمير سيد محمود٤٧٣٥ ٥٩

٧٦٣٩٤٥.٥٣٢٢٤٦.٥١٦٤٠١٨فاطمه عصام عنتر الطيب الطاهر٤٧٣٦ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٨فاطمه دمحم الشبراوى حسن٤٧٣٧ ٥٧.٥

٧١.٥٣٨٥٠.٥٣١٢٣٩١٥.٥٣٧١٨كرستينا ابراهيم عجايبى ابراهيم٤٧٣٨ ٤٨

٧٤٣٩.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٥٨١٥.٥٣٩١٨ليلى يحى جبر حسن محار٤٧٣٩ ٥٩.٥

٧١.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤٢١٥.٥٣٧١٨مروة احمد ابو الحسن محمود٤٧٤٠ ٥١

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٢٠.٥١٩٥١٧٣٦١٩مريم حسن دمحم احمد٤٧٤١ ٤٥.٥

٧١.٥٣٨٥٣.٥٣٢٢٤٢١٥.٥٣٥١٨مريم دمحم حلمى ابراهيم٤٧٤٢ ٤٧

٦٠٣٣٤٦٣٠٢١٤.٥١٥٣٩١٧.٥منه اسامه دمحم السيد خميس٤٧٤٣ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٩٥٢٣٥.٥٢٥٨١٥٣٨.٥١٦.٥ميرنا عونى فتحى ونيس خليل٤٧٤٤ ٥٨

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٦١٥.٥٣٣.٥١٦ندى فكرى عيد على احمد٤٧٤٥ ٥٠

٧٢.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٣٩١٦٣٧١٥ندى مدحت دمحم دمحم٤٧٤٦ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٤٧٣٢.٥٢٤٢١٦٣٥.٥١٦نرمين محروس عبدالمعتمد محمود٤٧٤٧ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥١٣٠.٥٢٥١.٥١٥٤٠١٧.٥نورهان ناصر صالح عاشور فرماوى٤٧٤٨ ٥٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٦١٧٣٩١٦.٥هاجر اشرف على منصور سالم٤٧٤٩ ٥٥.٥

٧٧٣٧.٥٥٢٣٥.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٦١٨هاجر دمحم محمود محمود حسن٤٧٥٠ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٤٥٠.٥٣٩٢٥٩١٥.٥٣٩١٨هايدى عبدالحكيم عامر محيسن على٤٧٥١ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٨٢٧١١٥٣٩١٨هدير دمحم شعبان دمحم عبدالعال٤٧٥٢ ٥٩

٧٧٣١٤٧٣٠٢٤١١٥٤٠١٥.٥هند قرشى السيد احمد٤٧٥٣ ٥٦

٧٥.٥٣١٤٨٣٠٢٤٠.٥١٥.٥٣٧١٥.٥يارا حسن رشاد دمحم٤٧٥٤ ٥٦

٧٥.٥٣٦٥٧٣٨٢٦٦.٥١٥٣٨١٨ياسمين احمد فاروق احمد٤٧٥٥ ٦٠

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٦١٦٣٩١٦.٥ياسمين مجدى احمد فراج٤٧٥٦ ٦٠

٧٣٢٣٤٥٢٣٢١٧١٥٣٥.٥١٥ياسمين ناصر صابر امين رضوان٤٧٥٧ ٥٣

٧٠.٥٢٢.٥٣٧٢١.٥١٩٩.٥١٥٣٠١٣دمحم خلف دمحم خلف٢٢٤٩٥ ٤٨

٧٣٣٠٤٨٣١.٥٢٣٩.٥١٥٣٨١٦مي كرم علي احمد٢٢٤٩٧ ٥٧

٥٥.٥٢٦٣٧٢٠.٥١٨٤٠٣٠١٢احمد خالد ابو الحمد دمحم٢٢٥٥٢ ٤٥

٦٥.٥٣١.٥٤٥٢٠.٥٢١٦.٥١٦٣٢١٧فاطمة ياسر دمحم محمود٢٢٩٥١ ٥٤

٧١.٥٣١٤٥٢٠٢٢١٠٣٣.٥١٥.٥دمحم احمد سيد احمد٢٢٩٦٠ ٥٣.٥

٧١.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢٤٢.٥١٠٤٠١٦كريم احمد شعبان ابو الحمد٢٢٩٨٢ ٦٠
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٦٣٣٠٣١.٥٢٠١٨٩.٥١٠٣٠.٥١٧روان عصام دمحم عبد المجيد٢٣٠٢٢ ٤٥

٤٣.٥٣٠٣١٢٠١٦٥١٠٢٤١٧السيد رضا السيد دمحم٢٣٠٢٦ ٤٠.٥
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االسماعيلية شمال الشهداء تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٧٣٣٣٥٢.٥٣٥٢٥١.٥١٦٣٧١٥ابراهيم خالد يسرى عبدالعال٤٧٥٨ ٥٨

٧٠٣٤٤٧٣٥٢٣٧١٦٣٨١٥احمد رفعت عبدالعظيم السيد٤٧٥٩ ٥١

٧٠٣٣.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٢٩.٥١٥٣٦١٦احمد عالء مختار عبداللطيف سرور٤٧٦٠ ٤٥

٧٦.٥٣٨٥٢٣٩٢٥٧.٥١٥.٥٣٥١٥احمد فتحى عزازى دمحم دمحم٤٧٦١ ٥٢

٧١٣٤.٥٤٨.٥٣٤٢٣٦١٥٣٤.٥١٥احمد كمال عبدالكريم على ياقوت٤٧٦٢ ٤٨

٧٤٣٤.٥٥٢٣٥.٥٢٥٤١٥٣٦.٥١٥احمد دمحم لطفي عبدالرحمن٤٧٦٣ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٢٣٥.٥٢٦١١٥٣٨١٥احمد محمود دمحم وقاد ماجد٤٧٦٤ ٥٨

٦٠٣٧٤٩٣٧٢٣٧١٥.٥٣٦.٥١٥اسالم احمد خير عبدالنعيم٤٧٦٥ ٥٤

٧٨٣٧٥٢٣٩٢٦٣١٥٣٦.٥١٥.٥اسالم محمود اسماعيل دمحم٤٧٦٦ ٥٧

٧٣.٥٣٨٥٢٣٩.٥٢٥٩١٥.٥٣٦.٥١٥السيد وليد السيد فراج٤٧٦٧ ٥٦

٧٧٣٨٥٣.٥٣٨.٥٢٦٥١٥.٥٣٨١٦.٥بدر على مختار عبداللطيف٤٧٦٨ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥١.٥٣٨٢٥٧١٦٣٨١٦.٥بدر دمحم احمد دمحم صالح٤٧٦٩ ٥٥

٧٤.٥٣٤٥٠٣٧.٥٢٤٤١٧٣٨١٦.٥حسن حمدى حسن احمد عطية٤٧٧٠ ٤٨

٧٥٣٦٥١.٥٣٦٢٥٦.٥١٥.٥٣٤١٥زياد دمحم ابراهيم حرب يوسف احمد٤٧٧١ ٥٨

٧٣٣٥.٥٤٩.٥٣٥٢٤٥١٥.٥٣٦١٥سيف سامح شوادفى دمحم٤٧٧٢ ٥٢

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٦١٥شريف اشرف على دمحم٤٧٧٣ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢١٥.٥١٥٣٢.٥١٥صابر دمحم احمد دمحم٤٧٧٤ ٥٠

٧٢٣٥.٥٥٠٣٧.٥٢٣٢١٦٣٦.٥١٥عادل عبدالسالم محمود عبدالسالم٤٧٧٥ ٣٧

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٣٢٣٠١٥٣٨١٧عبدالرحمن احمد عبدالرحمن متولى دمحم٤٧٧٦ ٤٩

٧٥٣٤.٥٤٦٣٥.٥٢٤١١٥.٥٣٨١٨عبدالرحمن عماد حمدى دمحم٤٧٧٧ ٥٠

٦٠٣٢٤٥٢٤.٥٢٠٦.٥١٥.٥٣٦١٥عبدالرحمن عيد رضوان على٤٧٧٨ ٤٥

٦٦.٥٣٥٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٦١٧.٥عبدالرحمن ناصر السيد ابوزيد٤٧٧٩ ٤٥.٥

٦٠٣٦٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٦.٥١٦.٥عبدالعليم ايمن عبدالعليم ايمن ياسين٤٧٨٠ ٤٥.٥

٦٠٣٣٤٦٣١.٥٢١٥.٥١٥.٥٣٥.٥١٥عبدهللا عماد اسماعيل سيد احمد الجزار٤٧٨١ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٨.٥٣٤٢٢٤١٥.٥٣٥.٥١٧على النادى حسنى على عوض٤٧٨٢ ٤٩

٦٨٣٠.٥٥١٣٤.٥٢٣٤١٥.٥٣٧.٥١٧عمر بشير اسعد عمر شريف٤٧٨٣ ٥٠

٧٤٣٧٤٥.٥٣٧.٥٢٣٩١٦٣٧.٥١٥عمر ثروت يوسف دمحم ابراهيم٤٧٨٤ ٤٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٩٣٢.٥٢٣٣١٦٣٦.٥١٨عمر عبدالعزيز عبدالرحيم احمد٤٧٨٥ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٦٣٣.٥١٨كريم دمحم سليم طنطاوي٤٧٨٦ ٥٢

٥٢.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٠٥١٥٣١.٥١٦.٥دمحم حسن دمحم حسن٤٧٨٧ ٤٦

٦٥٣٣٤٦٣٦٢٢٩١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم عبدالقادر دمحم على٤٧٨٨ ٤٩
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٦٥.٥٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢٢٨١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم دمحم ابراهيم على سالم٤٧٨٩ ٥٠.٥

٥٣٣٠٤٦.٥٣٠٢٠٦١٦٣٣١٥دمحم دمحم علي اسماعيل٤٧٩٠ ٤٦.٥

٦٧.٥٣٢.٥٥١٣٠٢٣٤١٥.٥٣٥١٦دمحم ياسر ابراهيم دسوقى عبدالوهاب٤٧٩١ ٥٣

٦٧٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦محمود احمد حسين محمود احمد٤٧٩٢ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٥.٥٤٦٣٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥محمود سيد مهنى الطاهر٤٧٩٣ ٥٣.٥

٦٤٣٢٤٥٣٠٢١٧.٥١٦٣٥.٥١٥معاذ دمحم عبدالنبى دمحم٤٧٩٤ ٤٦.٥

٧٢٣٤٤٥.٥٣٢.٥٢٣٣١٥.٥٣٧.٥١٥يحيى محمود حسين على عشرى٤٧٩٥ ٤٩

٧٠.٥٣٤.٥٥١٣٢٢٣٦.٥١٦٣٧.٥١٥يوسف ايمن شبل دمحم اسماعيل٤٧٩٦ ٤٨.٥

٧٣٣٤.٥٥١٣٢٢٣٨١٦٣٧.٥١٨.٥يوسف دمحم حسين الشمندي دمحم٤٧٩٧ ٤٧.٥

٧٥٣٢.٥٥٤.٥٣٨٢٥٨١٥.٥٣٤.٥١٨امنية طارق دمحم السيد بيومى٤٧٩٨ ٥٨

٧٢٣٢٤٥.٥٣٧٢٤١١٦٣٥١٦اميره مصطفي عبدالصمد صادق٤٧٩٩ ٥٤.٥

٧٠٣٠.٥٥٠٣٧٢٣٩.٥١٦٣٨١٨ايمان دمحم مهدى مرسى٤٨٠٠ ٥٢

٧٢٣٣٥٠٣٩.٥٢٤٨.٥١٦٣٧.٥١٧.٥ايمان محمود احمد علي٤٨٠١ ٥٤

٦٥.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٣٥١٥.٥٣٦١٦ايه فكرى عبدالسالم دمحم٤٨٠٢ ٥٣

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٦٣٨١٦.٥تقى خالد دمحم دمحم خلف٤٨٠٣ ٦٠

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٥.٥٣٩١٨دنيا الحسيني علي قنديل٤٨٠٤ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣١٥.٥٣٧.٥١٧رحمه حسين احمد عيد٤٨٠٥ ٥٧

٦٩٣٣٤٧.٥٣٦.٥٢٤٠١٥.٥٤٠١٦روان ابراهيم شاكر احمد٤٨٠٦ ٥٤

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٥.٥٣٩١٦.٥روان دمحم صادق عيد٤٨٠٧ ٥٩

٦٠.٥٣٣٤٥.٥٣٦.٥٢٢٦.٥١٦.٥٣٩١٥سلمى مختار دمحم مختار٤٨٠٨ ٥١

٦٢٣٣.٥٤٥٣٣.٥٢١٩١٥.٥٣٤.٥١٥سهيلة وليد السيد علي٤٨٠٩ ٤٥

٧١٣٦.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥سوسن دمحم كمال عبدالسميع منصور٤٨١٠ ٥٤

٧٠٣٣.٥٥٢٣٦.٥٢٤٢١٦.٥٣٧١٥شروق سعيد رمضان السيد٤٨١١ ٥٠

٥٥٢٤٤٥٣٠٢٠٢١٥.٥٣٤١٥شيرين اشرف جمال بارح٤٨١٢ ٤٨

٦٥.٥٣٥٥١٣٦.٥٢٤٠١٥.٥٣٥١٥.٥فاطمه احمد وجدى ابراهيم عطية٤٨١٣ ٥٢

٧١٣٩.٥٤٨.٥٣٨٢٤٨١٦٣٩١٦فاطمه مصطفى عمر دمحم الراوى٤٨١٤ ٥١

٧٧٣٥.٥٥٥.٥٤٠٢٦٥.٥١٥.٥٤٠١٧فرح حمادة سليم علي٤٨١٥ ٥٧.٥

٧٢.٥٣١.٥٤٩.٥٣٦٢٤٦١٦٣٧١٥فرحه مصطفى كامل احمد الضوى٤٨١٦ ٥٦.٥

٦٨٣٠.٥٥١٣٥٢٣٨.٥١٥٣٣١٦مريم على حمدى على٤٨١٧ ٥٤

٦٤.٥٣٤٤٨.٥٣٥.٥٢٣٩١٦٣٥.٥١٥ملك ابو المجد محمود ابو المجد٤٨١٨ ٥٦.٥

٧٩٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٤١٥٣٧.٥١٧ملك اسامه ابراهيم دسوقى عبدالوهاب قابيل٤٨١٩ ٥٨.٥

٧٢٣١.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٩١٦منه احمد دمحم عبدالموجود دمحم٤٨٢٠ ٥٨
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٦٢.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢١٨١٥٣٢.٥١٦مياده حسين احمد على٤٨٢١ ٤٨

٦٤٣٠٤٧.٥٣٦.٥٢٣٧١٥٣٠١٥.٥ميار عيد رضوان على٤٨٢٢ ٥٩

٧٧.٥٣٥.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٥٣٨١٩ميرنا سامى سالم احمد الدالي٤٨٢٣ ٦٠

٦٢٢٤.٥٤٨.٥٣٠٢٢٣١٦٣٨١٦.٥ناديه احمد احمد دمحم٤٨٢٤ ٥٨

٦٨٣٠٥١.٥٣١.٥٢٣٤١٥٣٨١٧.٥ندى ابراهيم عبدالعاطى يوسف حسن٤٨٢٥ ٥٣

٥٥.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٧١٧ندى عبدهللا حسن عبدهللا٤٨٢٦ ٥٢

٦٦.٥٣٤٤٧.٥٣٠٢٣٥١٥٣٧١٧.٥ندى دمحم صالح الدين عبدالهادى٤٨٢٧ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٤١٥.٥٣٩١٧نور خالد الداودي غريب٤٨٢٨ ٦٠

٧٥٣٥٤٨.٥٣١.٥٢٤٨١٥.٥٤٠١٧نورهان حسين على دمحم الصغير٤٨٢٩ ٥٨

٧٦٣٢.٥٤٩.٥٣٣٢٤٤١٥٤٠١٦.٥هاجر ايمن مصطفى محمود محمود٤٨٣٠ ٥٣

٦٥٣٣.٥٤٥٢١.٥٢٢٢١٥٣٦١٧هبه السيد جاد دمحم٤٨٣١ ٥٧

٧١٣٠٤٥٢١٢٢٤١٥٣٦١٧همسه حسن عبدالرحيم عبدالمجيد٤٨٣٢ ٥٧

٦٦٣١٤٩.٥٣٠٢٢٤١٥٣٤.٥١٥دمحم علي راشد محمود٢٢٤٨٥ ٤٧.٥

٤٨٣١٣٦٢٠١٨٠١٥٣٤١٥شذى محمود حسن عبدالسالم٢٢٩١٦ ٤٥
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االسماعيلية شمال بالل بن رباح تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٦٨.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٣٠١٥.٥٣٠١٧احمد ابوالحسن دمحم ابوالحسن٤٨٣٣ ٥٢

٤٧.٥٣٠٣٦٣٠١٨٩.٥١٥.٥٣٠١٦احمد النوبي احمد عبدالباري٤٨٣٤ ٤٦

٤٢٣٠٣٢.٥٢٠.٥١٦١١٢٢٤١٥احمد انور خلف دمحم٤٨٣٥ ٣٦

٤٤.٥٢٥.٥٣٣٢٣.٥١٦٣.٥١٢.٥٢٥.٥١٧احمد عماد غريب حسن الضمراني٤٨٣٦ ٣٧

٤٤٢٤.٥٣٥٢٠١٦٨.٥١١.٥٢٣١٣.٥احمد دمحم صابر علي٤٨٣٧ ٤٥

٤٣٣٠٣٤٢١١٧٥١٥٣٠١٦.٥احمد محمود دمحم حامد٤٨٣٨ ٤٧

٤٢٢٤٣٣.٥٢٠١٥٩.٥١٥٢٤١٦اسالم جعفر سيد قبيص٤٨٣٩ ٤٠

٤٨٣٠٣٥٢٣١٨٤١٥٣٢.٥١٧امير سعد جوده عويضه برسوم٤٨٤٠ ٤٨

٦٠٣٠٣٥٣٠٢٠٢١٥٣٥١٦.٥جمال فرغلي ابراهيم دمحم٤٨٤١ ٤٧

٤٩.٥٣٠٣٥.٥٢٣.٥١٧٨.٥١٥٣٠١٦.٥رضا دمحم شعبان دمحم٤٨٤٢ ٤٠

٢.٥٢.٥٢.٥١٩.٥٥٦٧رمضان ممدوح ابراهيم دمحم٤٨٤٣ ١

٦٠٣٦٣٥.٥٢١.٥٢٠٠١٥٣٠١٥.٥زياد زكريا ذكى عبدالحميد٤٨٤٤ ٤٧

٤٢.٥٣٠٣٦٢١.٥١٧٥١٥.٥٢٥.٥١٦سعيد منصور كمال حسن٤٨٤٥ ٤٥

٤٢.٥٢٢.٥٣٢.٥٢٠.٥١٥٠١٣.٥٢٦١٦شعبان دمحم شعبان مصطفى٤٨٤٦ ٣٢

٤٥٢٣.٥٣٢.٥٢٠.٥١٦٦.٥١٥٢٦.٥١٥طارق مرتضى احمد ابراهيم٤٨٤٧ ٤٥

٤٣.٥٢٥٣١.٥٢٠١٥٢١١.٥٢٣١٥عباس دمحم حسين عباس٤٨٤٨ ٣٢

٤٤٢٣٣٤٢٢١٦٨١٥.٥٢٣.٥١٥.٥عبدالرحمن عادل عبدالحاقظ عبدالراضي٤٨٤٩ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٢٢١٦.٥١٥٣٥١٧عبدالرحمن غريب احمد مرزوق٤٨٥٠ ٤٦

٤٨٢٣٣٨٣٠١٧٥١٦٢٥.٥١٢.٥عبدالرحمن محمود قطب السيد٤٨٥١ ٣٦

٥١.٥٢٤٣٧٢٣١٨١.٥١٥٢٥.٥١٥عبداللة جبر عبدالسالم عبدالرحمن٤٨٥٢ ٤٦

٦٨٣١.٥٤٨٣٥٢٣٨١٥٣٦.٥١٦عبدهللا حمدي دمحم هاشم٤٨٥٣ ٥٥.٥

٤١٢٢٣٨٣٠١٦٣١١.٥٢٥.٥١٥عبدهللا سيد عمران سيد٤٨٥٤ ٣٢

٦٥٣٠٥٠٣٧٢٣٥١٥٣٣.٥١٥.٥عبدهللا طارق دمحم الداودي٤٨٥٥ ٥٣

٠٠٠٠٠٠٠٠عبدهللا فتحي عبدهللا دمحم سالم٤٨٥٦ ٠

٦٨٣٢.٥٥٣٣٦٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٦.٥عبدهللا دمحم عبد الحميد جاد٤٨٥٧ ٥٥

٤١٢٤.٥٤٥٣٠١٧٧.٥١١.٥٣٠١٣علي دمحم جادالكريم محمود٤٨٥٨ ٣٧

٦٩.٥٣٣٤٧٣٥.٥٢٣٩١٥٣٥.٥١٥عماد جمال رمس سلوانوس٤٨٥٩ ٥٤

٦٢٣٠.٥٤٧.٥٣٣.٥٢١٩.٥١٥٣٤١٥كريم مصطفى السيد عامر٤٨٦٠ ٤٦

٥٣٣٠٤٥٣٣٢١٠١٥٣٤.٥١٥كمال دمحم كمال حسن٤٨٦١ ٤٩

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١.٥١٢.٥٣١١٥مؤمن محمود علي محمود٤٨٦٢ ٥٠

٧٢.٥٣٠٤٦٣٠٢٣٨.٥١٥٣١.٥١٥دمحم احمد شعبان جاد٤٨٦٣ ٦٠
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٤٦.٥٢٣٤٥٢٢١٨٢١٦٣٠١٥دمحم احمد دمحم دمحم٤٨٦٤ ٤٥.٥

٤٣٢٦٣٩٢١١٧٦١٦٢٦١٥دمحم بخيت محمود بخيت٤٨٦٥ ٤٧

٠٠٠٠٠٠٠٠دمحم حجاج ابوالحجاج محمود٤٨٦٦ ٠

٤٠٢٠٣٩٢٠١٦٤١١.٥٢٣.٥١٥دمحم رجب فاروق سيد٤٨٦٧ ٤٥

٧١٣٣٤٦٣٥٢٤٢.٥١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم رمضان احمد محمود٤٨٦٨ ٥٧.٥

٤٣٢٦٤٥٣٠١٩٠١٥٣٤.٥١٥دمحم سعيد دمحم ابراهيم٤٨٦٩ ٤٦

٤١.٥٢٤٤٥.٥٢٢.٥١٨١.٥١٥٣٢.٥١٥دمحم سليمان دمحم ابراهيم٤٨٧٠ ٤٨

٤٢.٥٣٠٤٥٢١١٨٣.٥١٥٣٠١٥دمحم سيد مفيد دمحم٤٨٧١ ٤٥

٥٣.٥٣١٤٥٢٢١٩٠١٥٢٦١٨دمحم شريف دمحم احمد دمحم٤٨٧٢ ٣٨.٥

٥٠٢٥.٥٣٦٢٣.٥١٨٠.٥١٥٢٦١٧دمحم صبحى ابراهيم يوسف حسن٤٨٧٣ ٤٥.٥

٤١.٥٢٣٣٤٢٠.٥١٥٤١٥٢٦.٥١٣دمحم عادل شعبان ابوزيد٤٨٧٤ ٣٥

٤٠٢٣٣٣.٥٢١١٥١١٥٢٤.٥١٥دمحم عبدالقادر حسن علي٤٨٧٥ ٣٣.٥

٦٦.٥٣٧٥٧٣٦.٥٢٥٤١٥٣٩١٥دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالوهاب٤٨٧٦ ٥٧

٤٥٢٥٣٨.٥٣٠١٧٧.٥١٥٣٥١٥دمحم على السيد دمحم عبدالحليم٤٨٧٧ ٣٩

٤١٢٢٣٨.٥٣٠١٦٨.٥١٥٣٠١٥دمحم عوض على جالل٤٨٧٨ ٣٧

٤٦٢٤٤٥٣٠١٩٠١٥.٥٣٠١٥دمحم دمحم احمد ثروت٤٨٧٩ ٤٥

٦٠.٥٣٣.٥٤٨٣١٢٢٠١٥٣٦.٥١٦.٥دمحم دمحم قطب عطيه٤٨٨٠ ٤٧

٦٢.٥٣٠٤٨.٥٣٢.٥٢٢٣.٥١٦٣٦١٥دمحم محمود عبدالحميد حسنين٤٨٨١ ٥٠

٦٠٢٦٤٥٣٠٢٠٧١٥٣٦١٥دمحم وائل دمحم عبدالجليل٤٨٨٢ ٤٦

٤٣٢٤٤٥٣٠١٨٧١٦٣٠١٥مروان دمحم حسين احمد٤٨٨٣ ٤٥

٤٣.٥٢٣٣٨.٥٣٠١٨٠١٥٢٥.٥١٥نور سويلم عودة ناصر٤٨٨٤ ٤٥

٥٤٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٨.٥١٥.٥٣٣.٥١٥يوسف عبدالرحيم قبيص عبدالراضي٤٨٨٥ ٤٧

٧٥.٥٣٧٥٤٣٦٢٥٦.٥١٦٣٩١٦اسماء برعي عبدهللا عبدهللا٤٨٨٦ ٥٤

٤٩٢٤٤٥٢٢.٥١٨٧.٥١٦٣٥١٣اسماء بيومي دمحم دسوقي٤٨٨٧ ٤٧

٧٦.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٢.٥٢٤٤١٥.٥٣٨.٥١٧االء تامر دمحم دمحم عبدالجليل٤٨٨٨ ٥١

٦٩٣٣.٥٤٧٣١٢٣٢.٥١٦٣٨.٥١٥.٥ايمان صبحي السيد دمحم٤٨٨٩ ٥٢

٤٨٢٢.٥٤٥٣٠١٩١.٥١٥.٥٣٤١٥ايناس حسن دمحم عبدالفتاح٤٨٩٠ ٤٦

٦٧٣٠.٥٤٦٣٢٢٢٥.٥١٥٣٩١٥ايه دسوقي ابراهيم دمحم٤٨٩١ ٥٠

٦٠.٥٢٤٤٩.٥٣٠٢١٦١٥٣٥١٥.٥ايه عبدالعال رشاد يوسف٤٨٩٢ ٥٢

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠بدر احمد هرون دمحم٤٨٩٣ ٠

٤٦٢٢.٥٤٥٣٠١٩١.٥١٥.٥٣٢.٥١٥بدور سامح دمحم مصطفى٤٨٩٤ ٤٨

٧٠.٥٣٠٥٠.٥٣٦.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٩١٥بسمة رجب مصطفى شحاتة بهلول٤٨٩٥ ٥٢
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٧٨٣٥٥٩٣٩٢٧٠١٦٣٩١٥.٥بسمه دمحم خلف دمحم٤٨٩٦ ٥٩

٦٦٣١٥٣٣٥.٥٢٣٨١٦٣٩١٧دالل عاطف دمحم عبدالحسيب٤٨٩٧ ٥٢.٥

٦٤٣٠٥٢٣٤.٥٢٣٥.٥١٦٣٩١٦.٥دنيا دمحم بغدادى على٤٨٩٨ ٥٥

٦٨.٥٣٣٥٤.٥٣٨٢٤٩١٦٣٧١٦.٥ذكرى علي مصطفى علي٤٨٩٩ ٥٥

٤١٢٢.٥٣٨٢١.٥١٥٩١٢٣٠١٥رحمة صابر سيد شاهين٤٩٠٠ ٣٦

٠٠٠٠٠٠٠٠رحمة فكري احمد محمود٤٩٠١ ٠

٦٩٣٤٥٢٣٨.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٧.٥١٩رحمه احمد عبدالمنعم خالد٤٩٠٢ ٥٤

٣٤١٤.٥٢٧٢٠١٢١.٥٥١٨٨.٥رحمه محمود حمزة حماد على٤٩٠٣ ٢٦

٧٤٣٣.٥٥٨٣٩.٥٢٦٢١٥٤٠١٨.٥رضوى حربى رفاعى ابوالحسن٤٩٠٤ ٥٧

٧٢٣٤.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٨.٥١٥٣٩١٦رنا محمود حمزة حماد على٤٩٠٥ ٥٧

٦٧٣٣.٥٥٢.٥٣٩٢٤٦١٥٣٧.٥١٨.٥ساره ياسر حسن احمد محمود٤٩٠٦ ٥٤

٦٥٣٣٥٤.٥٣٩٢٤٤.٥١٥.٥٣٩١٨.٥سعديه دمحم زيدان اسماعيل٤٩٠٧ ٥٣

٠٠٠٠٠٠٠٠شروق حمدي محمود بخيت٤٩٠٨ ٠

٦٥.٥٣٣.٥٥١٣٧.٥٢٤١.٥١٥٣٩١٧.٥شهد عبدالناصر قبيصي عبدالراضي٤٩٠٩ ٥٤

٧٤٣٦٥٥.٥٣٩٢٦٠١٥٣٩١٨غاده رجب بيومى دمحم السيد٤٩١٠ ٥٥.٥

٧.٥٥.٥١٥١٠٥٦٥١٣٦فاطمه خليفة شوره دمحم٤٩١١ ١٨

٦٥.٥٣٣.٥٥٥٣٦.٥٢٤١.٥١٦٣٩١٨فاطمه دمحم حسن دمحم٤٩١٢ ٥١

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٧.٥١٦٣٧.٥١٨فريده امين محمود أمين٤٩١٣ ٥١.٥

٧٢.٥٣٥٥٤٣٨.٥٢٥٥١٥.٥٤٠١٨مروة دمحم صبري عبدالعظيم٤٩١٤ ٥٥

٧٢٣٥٥٠.٥٣٧.٥٢٥٤١٥٣٧١٨منةهللا دمحم ابراهيم دمحم٤٩١٥ ٥٩

٦٥.٥٣٣٤٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٦٣٥١٨منةهللا دمحم السيد دمحم٤٩١٦ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٥٣٢.٥٢١٨.٥١٦٣٢.٥١٨منه عادل عبدالرحمن على دمحم٤٩١٧ ٥١

٧١٣٤.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٨١٦٤٠١٨منه نادر عماد عبدالقادر٤٩١٨ ٥٦.٥

٧٢٣٥٥٢٣٦٢٥١١٦٤٠١٨منه يوسف عبدالرحمن يوسف على٤٩١٩ ٥٦

٦٠٣٠٥٠٣٠٢١٥١٦٣٤١٨منى ابراهيم علي جاب هللا٤٩٢٠ ٤٥

٧٩.٥٣٦.٥٥٦٣٨٢٦٦١٥.٥٤٠١٨ميرنا ممدوح عبدهللا دمحم٤٩٢١ ٥٦

٦٥.٥٣٠.٥٥٢٣٤٢٣٧١٦٣٩١٨ندى احمد بغدادي قناوى٤٩٢٢ ٥٥

٦٥٣٥٥٢٣٥٢٣٩١٥.٥٣٥.٥١٨ندى احمد ربيع مختار٤٩٢٣ ٥٢

٦٩.٥٣٦.٥٤٩٣١.٥٢٤٠.٥١٦٣٩١٨ندى خليل السيد دمحم٤٩٢٤ ٥٤

٧٢٣٥.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٣١٦٣٩١٨ندى دمحم عبدالظاهر محمود٤٩٢٥ ٥٦.٥

٧٢٣٥٥٣٣٧٢٥١١٦٣٨١٧نشوى عصمت دمحم عثمان٤٩٢٦ ٥٤

٧٦.٥٣٣.٥٥٥٣٦٢٦٠١٦٤٠١٧هبه سيد احمد على احمد٤٩٢٧ ٥٩
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٦٨٣١.٥٤٦.٥٣٥٢٣٦١٦٣٦.٥١٦هبه عادل سيد دمحم٤٩٢٨ ٥٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٢٢٢٢.٥١٥.٥٣٥١٦.٥هدى فرج السيد احمد٤٩٢٩ ٥٥

٦٠.٥٣٠٣٨.٥٣٠.٥١٩٦.٥٠٣١.٥١٦حسين دمحم احمد حسين٢٣٠٠٠ ٣٧

٦٣٣٠٤٥٣٤.٥٢١٧.٥٥٣٠١٦.٥جاسر السيد احمد علي٢٣٠٠٦ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٧٢ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

االسماعيلية شمال ارض المشتل تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٦٧.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٨٢٣٧.٥١٦٣٦١٦ابراهيم امير ابراهيم حسنين٤٩٣٠ ٤٩

٧٦٣٥٥٩.٥٣٩٢٦٥.٥١٦٣٩١٧احمد السيد نور الدين السيد العشرى٤٩٣١ ٥٦

٧٥٣٦٥٩.٥٣٨٢٦٣.٥١٦٣٨١٧احمد انور سادات دمحم٤٩٣٢ ٥٥

٧٥.٥٣٩٥٩٣٩٢٧١.٥١٦.٥٣٩١٦احمد حسن عبدالعال احمد٤٩٣٣ ٥٩

٧٤٣٤٤٧٣٦٢٤٣١٥٣٩١٥.٥احمد خالد عبدالوهاب احمد٤٩٣٤ ٥٢

٦٨.٥٣٣.٥٤٨٣٣٢٤١١٥٣٨١٥.٥احمد رضا السيد محمود عبدالرحيم٤٩٣٥ ٥٨

٧٠٣٥٥٣٣٤٢٤٦١٥٣٨١٦احمد دمحم حسن ابراهيم حسين٤٩٣٦ ٥٤

٧٣٣٨٥٤.٥٣٧٢٥٩.٥١٥٣٩١٨احمد محمود رمضان مصطفى٤٩٣٧ ٥٧

٦٥.٥٣٤٣٧.٥٢٢٢٠٤١٥٣٤١٥احمد محى الدين مصطفى ابو زيد٤٩٣٨ ٤٥

٧٥٣٩٥٢.٥٣٨٢٦٢.٥١٥٣٥١٥.٥ادهم سيد محمود خالف٤٩٣٩ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٥٢٥٦.٥١٥٣٩١٦.٥حازم دمحم جاد الكريم محمود٤٩٤٠ ٥٧

٦٧٣٤٤٧٣٥٢٣٦١٥.٥٣٤.٥١٥حسام دمحم عزت خليل دمحم٤٩٤١ ٥٣

٧٨٣٨٥٩٤٠٢٧٣١٥٣٧.٥١٥حسن سيد حمدى سيد عبدالعال٤٩٤٢ ٥٨

٧٤.٥٣١٥٣.٥٣٦٢٥٣١٥٣٨١٥.٥حسين احمد حسن ابراهيم٤٩٤٣ ٥٨

٧٨٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٥٣٨١٥.٥حمدى سيد حمدى سيد عبدالعال٤٩٤٤ ٥٩

٧٣٣٦.٥٤٥٣٠٢٤١.٥١٥٣٨١٥.٥رامى احمد سعيد جعفر٤٩٤٥ ٥٧

٧١.٥٣٧٥٠٣٤٢٤٩.٥١٥٣٦١٦.٥سيف السيد عبدالسالم فايز٤٩٤٦ ٥٧

٧٤٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٥٣٣.٥١٥.٥شادى دمحم محمود دمحم٤٩٤٧ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٣٣٧٢٦١.٥١٥٤٠١٨.٥عادل حسين السيد دمحم٤٩٤٨ ٥٧

٦٠.٥٣٠٣٨.٥٣٢٢١٤١٥٣٦١٦عبداللة احمد عبدهللا احمد٤٩٤٩ ٥٣

٦٧٣٤٥١.٥٣٥٢٤١.٥١٥٣٩١٦.٥عبداللة دمحم خلف هللا عبد الالة٤٩٥٠ ٥٤

٧٣٣٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٥٣٩١٥على نبيل مختار عبداللطيف٤٩٥١ ٥٠.٥

٧١.٥٣٧٥٠.٥٣٥٢٤١١٥٤٠١٥عمر احمد حمدان فريد٤٩٥٢ ٤٧

٧١٣٨٥٠.٥٣٤.٥٢٤٦١٥٤٠١٧عمرو جمال دمحم دمحم صيام٤٩٥٣ ٥٢

٦٠٣٨٤٥٢٠٢٠١.٥١٥.٥٣٩١٧كريم عبدالرازق عبدالرازق احمد٤٩٥٤ ٣٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٠١٥.٥٤٠١٨كريم دمحم ابراهيم محمود٤٩٥٥ ٥٦

٥٣٣١.٥٤٥٣٢.٥٢٠٧١٥٣٤.٥١٦ماركو نشات شكرى يس٤٩٥٦ ٤٥

٤٩٢٢٣٦.٥٢٣١٦٣.٥١٥٢٥١٦دمحم احمد عبدالسيد خليل٤٩٥٧ ٣٣

٧٤.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٥٤٠١٧.٥دمحم اشرف عبداللطيف على٤٩٥٨ ٥٥.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٦٣٨.٥١٧دمحم ايمن ابراهيم دمحم٤٩٥٩ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٢.٥١٦٤٠١٧.٥دمحم ايمن عبدالرازق السيد٤٩٦٠ ٥٦
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٤٣.٥٣٢٤٥٣٤.٥٢٠٣.٥١٦.٥٣٣١٥.٥دمحم جميل الشحات متولي العراقي٤٩٦١ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٧٤٨٣٧.٥٢٣٩.٥١٥٣٦١٦دمحم خليل دمحم خليل٤٩٦٢ ٤٩.٥

٦٩٣٥.٥٥٦٣٧.٥٢٥٢.٥١٦٣٩١٦دمحم عبدهللا عبد العزيز دمحم٤٩٦٣ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٧٥١.٥٤٠٢٦٠١٥٣٦.٥١٧دمحم مدحت حسن عبداللطيف سرور٤٩٦٤ ٥٦

٦٩.٥٣٦٥١.٥٣٩٢٤٨.٥١٥٣٨.٥١٦.٥دمحم وائل عبدالرحمن عبد النبى٤٩٦٥ ٥٢.٥

٧٠٣٥.٥٥٠٣٧٢٤٥.٥١٥٣٨١٥محمود اسماعيل احمد موسى سعد الدين٤٩٦٦ ٥٣

٦٠٣٣٤٨.٥٣٥٢٢١.٥١٥٣٤١٥محمود حسن عبدالفتاح حسن٤٩٦٧ ٤٥

٧٢٣٠٥١.٥٣٢٢٤٥.٥١٩٣٥١٥مصطفى رمضان حامد عبدالحميد طنطاوى٤٩٦٨ ٦٠

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٦٥١٥٣٥١٦معاذ مبارك شحات عبدالرحمن٤٩٦٩ ٥٥

٧٠.٥٣١٥٤٣٢٢٤٧.٥١٧٣٦١٥يوسف السيد دمحم خليل٤٩٧٠ ٦٠

٦٢.٥٣٦٤٦٣٢.٥٢٢٨١٥٣٣١٦.٥يوسف عادل حامد حسين٤٩٧١ ٥١

٤٣٣٠.٥٤٥٣٣١٩٧.٥١٥٣٢١٦يوسف عدلى احمد حسب النبى٤٩٧٢ ٤٦

٤٢.٥٣١٤٥٣٣٢٠١١٥٣٦١٨يوسف دمحم دمحم عبدهللا٤٩٧٣ ٤٩.٥

٥٤٣٢٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٥يوسف ناصر دمحم احمد٤٩٧٤ ٤٩

٦٨.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٢٢٣٢.٥١٦٤٠١٨.٥اسراء اسماعيل احمد موسى سعد الدين٤٩٧٥ ٤٧

٧٢٣٤٥٤.٥٣٨٢٥٥١٥٣٩١٦.٥االء عادل دمحم عبدالللطيف قناوى٤٩٧٦ ٥٦.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٢١٢٠٥.٥١٦٣٣١٦.٥ايمان احمد دمحم خليل٤٩٧٧ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥٢١٢٠٣.٥١٦٣٧١٧حنين جمال حسن سليمان٤٩٧٨ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢١١٦٣٥.٥١٨.٥حنين سليمان جمعه سليمان٤٩٧٩ ٤٥

٦٨٣٢.٥٤٨٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٨١٨حنين سيد عبدالستار عبد الغفار٤٩٨٠ ٥٠

٧٠.٥٣٣٤٧.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٩١٧.٥دعاء دمحم حامد عبدالرحمن٤٩٨١ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٠٤٥.٥٢٢٢١١١٥٣٨١٧دنيا حمادة السيد توفيق عوض٤٩٨٢ ٤٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٣٣٣٢٤٧١٥٤٠١٧رنا رمضان متولى رمضان٤٩٨٣ ٤٩

٤٦٣٠٣٨.٥٢١.٥١٧٥١٥٣٠١٨روان السيد دمحم علي٤٩٨٤ ٣٩

٦٦.٥٣٠٤٦٢١٢٠٨.٥١٥٣٤١٧.٥زينب عاطف سعد حسين حامد٤٩٨٥ ٤٥

٧٤٣٢٥٢.٥٣٤٢٤٣.٥١٧٣٨١٧.٥ساره وليد محمود دمحم٤٩٨٦ ٥١

٥٠٣١.٥٤٥٢٠١٩١.٥١٦.٥٣٤.٥١٦.٥شروق سعيد امين حسين٤٩٨٧ ٤٥

٧٢٣١٥٤٣٦٢٤٢١٦.٥٣٨١٦.٥شهد احمد دمحم أحمد٤٩٨٨ ٤٩

٧١.٥٣٠.٥٥٥.٥٣٤٢٤٠١٦.٥٣٥.٥١٦شيماء ناصر احمد السيد٤٩٨٩ ٤٨.٥

٤٨٢٤٤٥٢٠.٥١٨٢.٥١٦٣٥١٣.٥ضحى مؤمن عبدالمجيد دمحم٤٩٩٠ ٤٥

٧١٣٥.٥٥٣٣٤٢٥١١٦٤٠١٥عزة احمد حسن احمد٤٩٩١ ٥٧.٥

٧٠.٥٣٣٥٢.٥٣٦٢٤٧١٦٤٠١٧.٥فاطمه احمد عبدالوهاب ابراهيم٤٩٩٢ ٥٥
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٦٦.٥٣٠٥٣٢٣.٥٢٢٠١٦٤٠١٥.٥مرام احمد غريب احمد٤٩٩٣ ٤٧

٥٣٣٠٥٠٢٣.٥٢٠١.٥١٦٤٠١٥.٥مروه دمحم سليمان دمحم٤٩٩٤ ٤٥

٧٥.٥٣٧٥٦٣٤٢٥٦١٦٤٠١٧مريم عاطف شفيق جرجس٤٩٩٥ ٥٣.٥

٧٦٣٦.٥٥٥٣٨٢٦٢.٥١٦٣٨١٦مريم كمال ابو المجد السيد٤٩٩٦ ٥٧

٥٣.٥٢٤٤٥.٥٢١١٨١.٥١٦٣٧١٥مريم محمود احمد عبدالمطلب٤٩٩٧ ٣٧.٥

٦١.٥٢٣.٥٤٧.٥٢١.٥١٩٩١٦٣٧١٥ملك على عثمان دمحم سليم٤٩٩٨ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٩١٥.٥منار حاتم فتحى السيد عبدالشافى٤٩٩٩ ٥١

٧٥٣٠٥١٣٣٢٤٠١٦٣٩١٦منةهللا السيد احمد عبدالمطلب٥٠٠٠ ٥١

٦٠٣٠٤٧٢١.٥٢٠٤.٥١٦٣٤.٥١٦.٥ناهد دمحم عبدالرحيم عبد المجيد٥٠٠١ ٤٦

٦٨.٥٣٥٤٨٣٣٢٣٠.٥١٦.٥٣٤١٧ندى عادل ادمحم المجراب٥٠٠٢ ٤٦

٦٥٣١.٥٤٧.٥٣٠٢١٩١٧٣٤.٥١٦نعمه دمحم محمود عثمان٥٠٠٣ ٤٥

٥٠٣٠٤٦.٥٢٢.٥١٨٦١٧٣٢١٧نواره رضوان دمحم جمعه٥٠٠٤ ٣٧

٧٣.٥٣١.٥٥١٣٠٢٣١١٧٣٤.٥١٧نورهان حمدى السيد حامد٥٠٠٥ ٤٥

٧٧.٥٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٦٣١٦.٥٣٥.٥١٧هاجر عالء دمحم عبدالحميد٥٠٠٦ ٥٤.٥

٥٢٢٤.٥٥٢.٥٢١١٩٥١٦٣٤١٧هاجر دمحم ابو المجد حسين٥٠٠٧ ٤٥
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االسماعيلية شمال امون اعدادي خاص عربياالدارة المدرسة
٧١٣٧٥٤.٥٣٥.٥٢٥٣١٥.٥٣٣.٥١٧.٥ابراهيم عطيه إبراهيم زيدان٢٠٧٩٨ ٥٥

٧٨٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٥٣٦١٦.٥احمد اشرف احمد عبداللطيف دمحم دويدار٢٠٧٩٩ ٥٩

٧٨٤٠٥٤٤٠٢٧٠١٥٣٦١٧.٥احمد السيد فاروق السيد٢٠٨٠٠ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٣١٦احمد حسين كامل دمحم٢٠٨٠١ ٥٩

٧٥.٥٤٠٥٧٣٨٢٧٠.٥١٦.٥٣٤١٧احمد دمحم دمحم غريب٢٠٨٠٢ ٦٠

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٧١٦.٥٣٤.٥١٦احمد هشام حلمي علي٢٠٨٠٣ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٧٣٩٢٧٢.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥ادهم شريف دمحم على٢٠٨٠٤ ٦٠

٧٣.٥٣٩.٥٥٤٣٩.٥٢٦٤.٥١٨٣٦١٩اشرف دمحم عبدالعزيز عبدهللا٢٠٨٠٥ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٤٣٩٢٦٧.٥١٥٣٧١٥انس سعد حسين النوبى٢٠٨٠٦ ٥٧

٦٩.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٥٠١٥٣٧١٦.٥خالد حسن عبدالفتاح عبدالونيس٢٠٨٠٧ ٥٧

٧٧٣٩٥٢.٥٣٨٢٦٥.٥١٧٣٥١٦زياد حسام سعيد جالل يونس محمود٢٠٨٠٨ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥زياد دمحم حسنى دمحم٢٠٨٠٩ ٥٩

٧٦٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٤.٥١٥٣٧.٥١٦زياد دمحم عبدالرحمن حسين٢٠٨١٠ ٥٨

٧٤.٥٣٩٥٦.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٥١٦زياد محمود مصطفى دمحم٢٠٨١١ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٥٣٥١٧.٥سيف الدين عاطف دمحم سيد٢٠٨١٢ ٥٩

٧٤٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٧.٥٣٤.٥١٦صالح سمير نور الدين صالح٢٠٨١٣ ٥٨

٧٤.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٦٨١٥٣٠.٥١٥.٥طارق سامح دمحم عبدالقادر٢٠٨١٤ ٥٧.٥

٧٣٣٩٥٦.٥٤٠٢٦٥.٥١٦.٥٣١١٥عبدالرحمن رافت محمود ابراهيم٢٠٨١٥ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٤.٥١٦عبدالرحمن عبد الخالق ابراهيم محمود٢٠٨١٦ ٥٨

٦٨.٥٣٨.٥٥١٣٧.٥٢٥٤١٥٣٦١٥عبدالرحمن دمحم غريب معوض٢٠٨١٧ ٥٨.٥

٧٧٣٩٥٥٣٨.٨٢٦٧.٣١٥.٥٣٦١٨عبدالرحمن دمحم يحيي حامد٢٠٨١٨ ٥٧.٥

٦٣.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٧١٥٣٤١٥عبدهللا احمد ابراهيم الدسوقى٢٠٨١٩ ٥١.٥

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٢٣١٩٧١٥٣٠١٥.٥عبدهللا خالد حسن سالمان٢٠٨٢٠ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٣١٦٣٦.٥١٦عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد موسى٢٠٨٢١ ٥٦.٥

٧٨٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧١١٦٣٥١٦علي حمزة دمحم الطيب٢٠٨٢٢ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٤٣٩٢٦٦.٥١٨٣٥١٦.٥عمار ابراهيم فاروق الجابرى٢٠٨٢٣ ٥٧

٦٢٣٨.٥٥٤٣٤.٥٢٤١.٥١٥٣١.٥١٦عمار رضا دمحم عبدالهادى٢٠٨٢٤ ٥٢.٥

٦٤٣٠.٥٤٥٣٢٢١٧.٥١٧.٥٣٢.٥١٧عمر احمد ابراهيم عبدالاله سليمان٢٠٨٢٥ ٤٦

٧٠.٥٣٤٤٧.٥٣٩.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٧١٦عمر عادل ابراهيم الدسوقى٢٠٨٢٦ ٥٠

٧٦٣٧٥٢٣٤.٥٢٤٧١٥.٥٣٢.٥١٥عمر فتحى دمحم على عيسوى٢٠٨٢٧ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٣٢٤٤.٥١٥.٥٣٠.٥١٧.٥عمر دمحم احمد دمحم٢٠٨٢٨ ٥٦
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٧٧٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٧٣٨١٦.٥عمر دمحم الشحات غريب٢٠٨٢٩ ٥٩

٧٠٣٧.٥٥٣.٥٣٦٢٤٥.٥١٧٣٤١٦.٥كريم عبدالرحيم عبد الحميد ابراهيم٢٠٨٣٠ ٤٨.٥

٧٤.٥٣٣٥٥٣٤٢٤٦.٥١٦٣٢١٦.٥كريم دمحم حسن علي٢٠٨٣١ ٥٠

٧٦.٥٣٦٥٥.٥٣٥.٥٢٥٣.٥١٥٣٣.٥١٩كريم دمحم يوسف عبدالحميد حسن٢٠٨٣٢ ٥٠

٧٤.٥٣٨٥٦٣٨٢٦٣.٥١٧٣٥.٥١٥.٥كريم يحى دمحم يحى٢٠٨٣٣ ٥٧

٦٩.٥٣٦٥٣.٥٣٨.٥٢٥٥.٥١٥.٥٣٢.٥١٧مازن دمحم احمد ابو الوفا٢٠٨٣٤ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥١٣٥.٥٢٦٠.٥١٥.٥٣٥١٧مازن وائل يوسف عبدالستار٢٠٨٣٥ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣٣٥٢٥٤١٥.٥٣٦١٦دمحم احمد دمحم سليمان٢٠٨٣٦ ٥٦

٧٢.٥٣٦.٥٥٢٣٥.٥٢٥٢١٥٣٢.٥١٦دمحم ادهم عبدالحميد السيد٢٠٨٣٧ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٧٣٥.٥٢٦٥.٥١٨٣١.٥١٧دمحم اشرف ثابت صادق٢٠٨٣٨ ٥٨

٧٢.٥٣٥٥٦٣٨٢٥٣.٥١٦٣٢.٥١٥دمحم السمان سيد السمان٢٠٨٣٩ ٥٢

٧٦.٥٣٨٥٢٣٦٢٥٩.٥١٧.٥٣٧١٦دمحم شوقى ابوضيف شطورى٢٠٨٤٠ ٥٧

٧٧٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٩.٥١٨٣٦.٥١٧.٥دمحم عصام اسماعيل اسماعيل٢٠٨٤١ ٥٩

٧١.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٧١٥٣٥١٥دمحم عصام دمحم حسنين٢٠٨٤٢ ٥٥

٧٦٤٠٥٧٣٨٢٦٩١٨٣٧١٧.٥دمحم على دمحم الهادى٢٠٨٤٣ ٥٨

٧٥٣٨٥٣.٥٣٥.٥٢٦٠١٧.٥٣٦١٧دمحم محسن ابو زيد عبدالنعيم٢٠٨٤٤ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٤١٧.٥دمحم دمحم السعيد حراز٢٠٨٤٥ ٥٨

٧٥٣٧.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٢١٥دمحم دمحم السيد مصطفى٢٠٨٤٦ ٥٧

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣١١٧.٥دمحم دمحم جوده عرفات٢٠٨٤٧ ٥٣

٧٨.٥٣٨٥٧٣٨٢٧٠.٥١٦٣٦١٥دمحم ممدوح دمحم البدرى٢٠٨٤٨ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٧١٥.٥٣٧١٦دمحم ناصر احمد صابر٢٠٨٤٩ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٥٥٥٣٤.٥٢٥٣.٥١٥٣٤.٥١٥دمحم هانى احمد حسين٢٠٨٥٠ ٥٦.٥

٧٨٣٩٥٥٣٣.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٦١٧.٥دمحم هشام ابراهيم السعيد٢٠٨٥١ ٥٩

٧٤.٥٣٦.٥٥٢٣٣٢٥٣.٥١٥٣٤١٦.٥دمحم وليد سيد حسين٢٠٨٥٢ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥١٣٧.٥٢٥٧١٥٣٦١٥محمود تامر دمحم السيد٢٠٨٥٣ ٥٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٣.٥٣٩٢٦٦١٥.٥٣٧١٨محمود حسام دمحم السيد٢٠٨٥٤ ٥٦

٦٧٣٩.٥٥٢٣٧٢٥٢.٥١٥٣٥.٥١٦محمود حمدى عبدالوهاب عبد الرحمن٢٠٨٥٥ ٥٧

٧٤٣٩٥٣.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٥٣٥.٥١٦.٥محمود ناصر شيبة دمحم٢٠٨٥٦ ٥٧.٥

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٦.٥١٦.٥مروان احمد دمحم عبدالعظيم٢٠٨٥٧ ٦٠

٧٦٣٧٥٧٣٩٢٦٧١٥٣٥١٦مصطفى دمحم اسماعيل مراد٢٠٨٥٨ ٥٨

٧٤٣٤.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٥٦١٥٣٢.٥١٥.٥مصطفى دمحم على عبدالعال٢٠٨٥٩ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٣٣٣.٥٢٦٠١٥٣٧١٦معاذ دمحم السيد محمود٢٠٨٦٠ ٥٨
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٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٩١٥٣٥.٥١٥معاذ دمحم عوض عبدالرؤوف٢٠٨٦١ ٥٩

٧٣٣٨٥٨٣٨٢٦٣١٥٣٧١٥.٥مهاب هشام عبدالرحيم محمود٢٠٨٦٢ ٥٦

٧٦٤٠٥٩٣٦.٥٢٦٨١٥٣٣.٥١٧نور الدين دمحم نجم دمحم٢٠٨٦٣ ٥٦.٥

٧٦.٥٤٠٥٨٣٩٢٧١.٥١٥٣٨١٧.٥هشام ايمن دمحم محمود٢٠٨٦٤ ٥٨

٧٧٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦١٥٣٢.٥١٥.٥ياسين عمر دمحم العوضى٢٠٨٦٥ ٥٧

٧١٣٨٥٣.٥٣٧.٥٢٥٢١٧٣٤١٥يحيى دمحم عوض هللا دمحم٢٠٨٦٦ ٥٢

٧٥٣٨.٥٥٦٣٧.٥٢٦٥.٥١٥٣٥١٥.٥يوسف اسماعيل احمد دمحم٢٠٨٦٧ ٥٨.٥

٦٩٣٢٥٣.٥٣٦.٥٢٤٢١٦.٥٣٢.٥١٧يوسف تامر عبده محمود٢٠٨٦٨ ٥١

٧٢.٥٣٩٥٢.٥٣٥٢٥٧١٥.٥٣٧١٦يوسف سمير احمد دمحم٢٠٨٦٩ ٥٨

٧٢٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٦١١٥.٥٣٥.٥١٦.٥يوسف شريف فوزى عباس٢٠٨٧٠ ٥٧

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٤١٦.٥٣٨.٥١٧يوسف عصام على سليمان٢٠٨٧١ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٦١٦.٥يوسف دمحم فتحى احمد٢٠٨٧٢ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦٢٠٣٤١٨اسماء دمحم طه موسى٢٠٨٧٣ ٥٩

٧٢.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٦٢.٥١٩.٥٣٣١٦.٥االء محمود ابراهيم درويش مصطفى٢٠٨٧٤ ٥٤

٤٣٣٠٤٥٢١.٥١٨٦.٥١٦٣٣١٦الشيماء حسين دمحم حسين٢٠٨٧٥ ٤٧

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٢٢.٥١٥ايه دمحم فتحى أحمد٢٠٨٧٦ ٤٨.٥

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٨.٥٣٨١٩ايه دمحم دمحم احمد دمحم عبدهللا٢٠٨٧٧ ٥٧.٥

٧٢٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٦٥١٩٣٤.٥١٨.٥بسمله دمحم احمد حسين٢٠٨٧٨ ٥٧

٧٤٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٦٣.٥١٥٣٤.٥١٩جنى هانى دمحم دمحم٢٠٨٧٩ ٥٧.٥

٧٤٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٢١٩٣٣١٩حبيبة دمحم عوده خليل٢٠٨٨٠ ٥٦

٧٠٣٩٥٨٣٧.٥٢٦١.٥١٩٣٣.٥١٨حنين عاطف عبدالعزيز عمرو على٢٠٨٨١ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٥.٥١٦٣٨١٨.٥رؤى السيد لطفى عبدالرحمن٢٠٨٨٢ ٥٩

٧٨٤٠٥٤.٥٤٠٢٦٩.٥١٧٣٦.٥١٨راما خالد حامد حسن٢٠٨٨٣ ٥٧

٧٧٣٩٥٤٤٠٢٦٨١٦.٥٣٧١٧.٥رحمه اسامه اسماعيل دمحم٢٠٨٨٤ ٥٨

٧٣٣٧٤٧.٥٣٧٢٥٠.٥١٥٣٣١٧رحمه هشام دمحم السيد٢٠٨٨٥ ٥٦

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٥٣٧١٨رنا احمد رشاد أحمد٢٠٨٨٦ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤١٩.٥٣٢.٥١٨رنا اشرف دمحم سعيد٢٠٨٨٧ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٦١٨روان احمد صابر أحمد٢٠٨٨٨ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٥١٥٣٦١٨.٥رودينا محمود بربرى دمحم٢٠٨٨٩ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٢.٥١٦٣٩١٧.٥ساميه اسامه حمدى يوسف٢٠٨٩٠ ٥٨.٥

٧٨٣٧.٥٥٧٤٠٢٧٠١٥٣٧١٧سلمى على احمد عبدالمجيد٢٠٨٩١ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٥٣٧.٥١٥.٥سما حمدى دمحم دمحم٢٠٨٩٢ ٥٤.٥
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٧٩٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٦.٥سما طارق دمحم احمد٢٠٨٩٣ ٥٤

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٨٣٦١٩سندس احمد فاروق دمحم٢٠٨٩٤ ٥٩

٧٩٣٧.٥٥٩٣٩٢٧٣.٥١٥.٥٣٠١٦.٥شذا دمحم بدوى دمحمين دمحم٢٠٨٩٥ ٥٩

٦٩.٥٣١.٥٤٥٣٥٢٣٤١٥٣٧.٥١٥شهد دمحم حسن دمحم٢٠٨٩٦ ٥٣

٧٧٣٧.٥٥٤.٥٣٩٢٦٧١٨٣٨١٦شهد هاشم احمد خير٢٠٨٩٧ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٥٣٩٢٦٦١٥٣٨١٦.٥عائشة عبدالرحمن دمحم عبدهللا٢٠٨٩٨ ٥٥.٥

٦٣٣٠٤٥٢٢٢٠٨١٥٣٧١٥.٥فاطمه الزهراء حسين دمحم حسين٢٠٨٩٩ ٤٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٧.٥١٩٣٩١٧.٥فاطمه حاتم دمحم محمود٢٠٩٠٠ ٦٠

٥٤٣٤.٥٤٥٢٠.٥١٩٩١٥٣٠.٥١٦فرح احمد يس حفنى٢٠٩٠١ ٤٥

٧٧٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٠١٧.٥٣٦١٧.٥فرح سليمان محمود حسن٢٠٩٠٢ ٥٧.٥

٧٦٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٦.٥٣٦١٦.٥فرح دمحم صابر موسى٢٠٩٠٣ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥٣٦١٦.٥فرح دمحم على فتحى٢٠٩٠٤ ٥٨.٥

٧٦٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٥٣٦١٦.٥لجينه اشرف مرسى محمود٢٠٩٠٥ ٥٨

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٥١٥.٥٣٧١٧.٥مريم حسام دمحم نصر٢٠٩٠٦ ٥٩

٧٢٣٣٤٩.٥٣٧.٥٢٤١١٥٣٣١٦مريم دمحم علي عويس٢٠٩٠٧ ٤٩

٧٦.٥٣٥.٥٥٦٣٨٢٦٥١٩٣٤.٥١٦مريم دمحم ممدوح دمحم محمود السيد كيالنى٢٠٩٠٨ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٢١٥٣٧.٥١٧.٥ملك عالء عبدالرازق متولى٢٠٩٠٩ ٥٧

٧٦٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٦٨.٥١٧٣٦١٦.٥ملك ماهر دمحم قاسم٢٠٩١٠ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٥٣٩.٥٢٦١١٧.٥٣٥١٧منار احمد حمدى احمد٢٠٩١١ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٩٥٦٣٨٢٦٧.٥١٥٣٦١٧منةهللا ابراهيم دمحم عبدالجواد٢٠٩١٢ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٤.٥٣٨٢٦١.٥١٦.٥٣٦١٨.٥منةهللا محمود زيدان محمود٢٠٩١٣ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٧١٥٣٥١٥.٥منه بهجت عثمان علي٢٠٩١٤ ٥٨

٧٧.٥٣٦٥٣٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٣١٧ميار عمر جابر العزب٢٠٩١٥ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٥٥٥٣٨٢٦٠.٥١٥٣٥١٧نادين عصام ماهر زاهر٢٠٩١٦ ٥٥

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٣٤.٥١٨ناهد دمحم حسين عبدهللا٢٠٩١٧ ٥٩

٧٨.٥٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٨١٧٣٧١٥.٥ندى شريف دمحم دمحم٢٠٩١٨ ٥٦

٧٦٣٧٥٢.٥٣٢.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٥١٦ندى دمحم رجب طنطاوى٢٠٩١٩ ٤٧.٥

٧٨٣٦٥٧.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٦نوران السيد دمحم فهمى٢٠٩٢٠ ٥٦.٥

٧٦٣٦.٥٥٥٣٩.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٧١٧.٥هبه دمحم سالم سلمان٢٠٩٢١ ٥٤.٥

٧٧٣٦.٥٥٢.٥٣٦٢٥٧.٥١٥.٥٣٥١٦ياسمين السيد زكريا ريان٢٠٩٢٢ ٥٥.٥

٧٩.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢.٥١٦٣٧١٨.٥يمنى السيد ادريس رضوان٢٠٩٢٣ ٥٦.٥
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االسماعيلية شمال مكة المكرمة اعدادي الخاصة عربياالدارة المدرسة
٧٨٣٩٥٦٤٠٢٧١.٥١٩.٥٣٨١٦احمد عادل جالل حسن٢١٠٧٩ ٥٨.٥

٧٨٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٩.٥٣٨١٦احمد دمحم احمد دمحم٢١٠٨٠ ٥٩

٧٤٣٩٥٦٣٨٢٦٤.٥١٩.٥٣٧١٥احمد دمحم جمعه حسن٢١٠٨١ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٤٠٢٧١.٥١٩.٥٣٨١٥.٥احمد دمحم شعبان أحمد دمحم٢١٠٨٢ ٥٩

٦٠٣٤٤٥٣٤٢٣٣١٩٣٧١٥.٥احمد محمود السيد هالل٢١٠٨٣ ٦٠

٦٨٣٤٥٢٣٦.٥٢٤٨١٨.٥٣٧١٥.٥اسالم عثمان عبدالرحمن احمد٢١٠٨٤ ٥٧.٥

٥٥٢٢.٥٣٧٢٠.٥١٨٠١٥.٥٣٦١٥اواب جمال قنديل دمحم٢١٠٨٥ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠خالد احمد دمحم احمد٢١٠٨٦ ٠

٧٢.٥٣٤٥٢٣٤٢٤٠.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥خالد حمدي دمحم يوسف٢١٠٨٧ ٤٨

٧٧.٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٨٣٧.٥١٦.٥زياد اشرف فوزى فهمى دمحم٢١٠٨٨ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٦.٥٥٦٣٨٢٦٠١٧.٥٣٦١٥سامي مصطفى سامي السيد عيسى٢١٠٨٩ ٥٩

٦١.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٣٢١٩.٥٣٨١٥.٥سيد عبدالراضي سيد عبد الراضي٢١٠٩٠ ٤٥

٧٢٣٨٥٠٣٧٢٤٢١٨.٥٣٦.٥١٥.٥سيف االسالم دمحم عبدالونيس ابراهيم٢١٠٩١ ٤٥

٧٠٣٥٥٠٣٧.٥٢٣٧.٥١٨.٥٣٧.٥١٥.٥سيف دمحم حسين زكي٢١٠٩٢ ٤٥

٧٦٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٩٣٨.٥١٥.٥عبدالرحمن السيد سالمه سالم٢١٠٩٣ ٥٩

٧٢٣٩٤٧٣٨٢٤٩.٥١٨.٥٣٧.٥١٥عبدالرحمن حسن كمال عبدالمنعم٢١٠٩٤ ٥٣.٥

٧٤.٥٤٠٥٥٤٠٢٦٥.٥١٩٣٧.٥١٦.٥عبدالرحمن سعد مجدى سعد الدين٢١٠٩٥ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٥١٨.٥٣٩١٦عبدالرحمن دمحم السعيد مختار الشامي٢١٠٩٦ ٦٠

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٧١٦عبدالرحمن دمحم بركات ابراهيم٢١٠٩٧ ٥٢.٥

٦١٢٥٣٧٣٠.٥٢٠٣١٥٣٠.٥١٢عبدهللا ياسر سليمان عوض٢١٠٩٨ ٤٩.٥

٦٨٣٤.٥٥٠٣٧.٥٢٤٥.٥١٥٣٨١٥.٥علي الدين احمد علي رشدي٢١٠٩٩ ٥٥.٥

٦١.٥٣٧٤٧٣٢٢٢٩.٥١٥٣٠١٥.٥عمر عصام دمحم عبدالمنعم٢١١٠٠ ٥٢

٧٢.٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٣١٦٣٥.٥١٦عمر مبارك سعد دمحم٢١١٠١ ٥٩

٧٣٣٥.٥٥٦٣٠٢٤٧١٥٣٦.٥١٧عمرو خالد دمحم مؤمن٢١١٠٢ ٥٢.٥

٧٢٣٧.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٤١٦فتحى رضا فتحى دمحم٢١١٠٣ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦دمحم بنداري منصور دمحم٢١١٠٤ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٤١٨.٥٣٤.٥١٦.٥دمحم حاتم ابراهيم حسن٢١١٠٥ ٦٠

٧٧٣٥٥٩٣٨٢٦٩١٥٣٣.٥١٩.٥دمحم حسام دمحم محمود٢١١٠٦ ٦٠

٧٣.٥٣٣٥١.٥٣٠٢٤٥١٥.٥٣٦.٥١٧دمحم طارق احمد احمد زيادة٢١١٠٧ ٥٧

٧٨.٥٣٧.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٣٧١٧دمحم على دمحم دمحم٢١١٠٨ ٥٩

٦١.٥٣٥.٥٤٥٣٢٢٣٠١٦.٥٣٤.٥١٥دمحم محمود عبدالرحمن دمحم علي٢١١٠٩ ٥٦
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٧٨.٥٣٩٥٨٣٧.٥٢٧١.٥١٥.٥٣٤١٦.٥محمود سامح فوزى فهمى٢١١١٠ ٥٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٩٣٠.٥٢٣٨.٥١٥٣٤.٥١٦محمود وائل فاروق كمال٢١١١١ ٥٨

٧٤٣٨.٥٥٨٣٩٢٦٨.٥١٧٣٥١٧يوسف حسن باشا حسن٢١١١٢ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٥٣٧١٨يوسف دمحم السيد دمحم٢١١١٣ ٥٨.٥

٦٨٣٤.٥٥٠٣٥.٥٢٤١١٥٣٥.٥١٥يوسف هانى فتحى محمود٢١١١٤ ٥٣

٧٦٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤١٨٣٦.٥١٨.٥ايمان ابراهيم سالم خليل٢١١١٥ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٧.٥٣٨١٧ايمان حسن دمحم السيد٢١١١٦ ٥٩.٥

٧٧٣٨٥٨٤٠٢٧١.٥١٨.٥٣٧١٨جنى مدحت عبدالمنعم عبده المرجاوى٢١١١٧ ٥٨.٥

٧٣٣٥.٥٥٢٣٩.٥٢٥٨١٥.٥٣٣١٧.٥جودي ياسر احمد فؤاد٢١١١٨ ٥٨

٧٥.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧١.٥١٨٣٦١٧.٥حسنا ء دمحم عيسى عبدالعزيز٢١١١٩ ٥٩.٥

٧٣٣٨.٥٤٦.٥٤٠٢٥٥.٥١٨.٥٣٥١٦.٥حنين السيد جهمى على٢١١٢٠ ٥٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥.٥١٨٣٨١٧.٥رميساء دمحم كامل دمحم٢١١٢١ ٦٠

٧٠٣٨٥٠٣٨٢٥٠١٧٣٤١٥.٥روان الشاذلى دمحم عبدالموجود٢١١٢٢ ٥٤

٧٦.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٣٦١٨روان زكريا ابو بكر دمحم٢١١٢٣ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٧١٩٣٧١٨روان دمحم علي احمد عبدالمولى٢١١٢٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٩٣٧.٥١٨سما دمحم عبدالعزيز محمود٢١١٢٥ ٦٠

٦٩.٥٣٩٥٦٣٨٢٥٦.٥١٧.٥٣٤١٧.٥سهيله السيد محمود صغير٢١١٢٦ ٥٤

٧٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٦٩١٦.٥٣٣.٥١٦ضحى محى الدين عبدالوهاب دمحم٢١١٢٧ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٨٥٨٣٩٢٥٨١٦٣٢١٦عفاف ايمن دمحم عبدالحميد٢١١٢٨ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٧٥٧٣٩٢٦٨.٥١٦٣٦.٥١٦.٥عنود علي احمد عطية٢١١٢٩ ٦٠

٧١.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٥٥.٥١٥٣٤.٥١٧فاطمه اسماعيل محمود اسماعيل٢١١٣٠ ٥٨

٦٦٣٣٥٠٣٧٢٤١١٥٣٧١٦.٥فاطمه ناصر عبداللطيف دمحم٢١١٣١ ٥٥

٦٣٣٦٥٠.٥٣٦٢٣٧.٥١٥.٥٣٥١٦.٥مريم امين يوسف احمد٢١١٣٢ ٥٢

٦٧.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٩.٥٢٤٨.٥١٥٣٨١٧.٥مريم دمحم احمد رضوان٢١١٣٣ ٥٤.٥

٧٣.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٦٦١٦.٥٣٨١٦.٥منةهللا دمحم السيد عبدالفتاح٢١١٣٤ ٥٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠ميار السيد محمود حسن٢١١٣٥ ٠

٧٠.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٢٢٤١.٥١٥٣٥١٦ميار دمحم احمد دمحم مصطفى٢١١٣٦ ٥٣

٦٦.٥٣٥٥٢.٥٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٢.٥١٥.٥ندى سليم فريج حميد٢١١٣٧ ٥٢

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٧٣٩١٧.٥نور الهدى دمحم دمحم احمد٢١١٣٨ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٣٨١٨.٥نوران ايهاب حنيدق دمحم٢١١٣٩ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٧٣٤.٥١٨هاجر عصام محمود صادق٢١١٤٠ ٥٩

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٩١٧.٥هبه مجدي احمد علي٢١١٤١ ٦٠
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٧٥٣٦٤٦.٥٣٢٢٤٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٧همس عالم عيد دمحم٢١١٤٢ ٥٩

٦٨.٥٣٦.٥٥٣٣٤٢٤٨.٥١٥٣٦.٥١٧وعد ابراهيم سليم ابراهيم٢١١٤٣ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٧.٥١٨.٥يارا خليل صابر خليل حامد٢١١٤٤ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٩٣٥١٧.٥ياسمين عبدالناصر مدبولى عبدالغفار٢١١٤٥ ٥٨

٦٦٣١٤٨.٥٣٣٢٣٠١٥٣٥.٥١٧.٥يمنى ابراهيم دمحم علي٢١١٤٦ ٥١.٥
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االسماعيلية شمال السالم االعدادية الخاصة عربىاالدارة المدرسة
٧٠٣٤٥٦٣٧٢٥٣.٥١٥٣٦.٥١٦.٥احمد علي دمحم احمد٢١١٤٧ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٨٥٤٣٨٢٦٥.٥١٨٣٩١٨احمد دمحم سعد السيد٢١١٤٨ ٦٠

٧٢.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٨٢٥٥١٥٣٩.٥١٦.٥جرجس عماد رمسيس نزهي٢١١٤٩ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٩٥٦٣٨٢٦٦.٥١٩٤٠١٨جوي جورج الرنس اسكندر٢١١٥٠ ٦٠

٧٤٣٨٥٤٣٩.٥٢٦٤١٥٣٦.٥١٦.٥زياد على سعد على حسين حسن٢١١٥١ ٥٨.٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٠١٥زياد وليد عبدالحميد جمعه٢١١٥٢ ٥٤

٧٢.٥٣٨٥٢٣٨٢٦٠.٥١٩٤٠١٧سيف سامر سمير عالم٢١١٥٣ ٦٠

٧٣.٥٣٢.٥٥٤٣٥.٥٢٥٤١٥٣٣.٥١٦صموئيل هانى انور عطيت هللا٢١١٥٤ ٥٨.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٠١٦عبدهللا عمر دمحم عطا٢١١٥٥ ٥٢.٥

٧٣٣٠.٥٤٩٣٠.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٦.٥عمر السيد بكرى شحاته٢١١٥٦ ٤٨.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧١١٥٣٣.٥١٦.٥عمر ياسر دمحم حسانين٢١١٥٧ ٥٨

٧٣.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧٢٦٢.٥١٨٤٠١٨دمحم اشرف شحته بخيت٢١١٥٨ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٥١٥دمحم حسين دمحم ابراهيم٢١١٥٩ ٥٠.٥

٦٠.٥٣٠٣٧٢٢.٥٢٠١.٥١٣.٥٣١١٦.٥دمحم عادل دمحم خالد٢١١٦٠ ٥١.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩٢٦٤.٥١٩٣٨١٨دمحم عبدهللا مصطفى احمد٢١١٦١ ٦٠

٧٤.٥٣٩٥٣.٥٣٨٢٦٥١٩٣٩.٥١٨دمحم مصطفي اسماعيل هاللي٢١١٦٢ ٦٠

٧٢٣٤٥٢.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٥١٧.٥محمود فرج علي حماد٢١١٦٣ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٦٧١٥٣٥.٥١٧.٥مصطفى نصر غريب عبدالمجيد٢١١٦٤ ٥٩.٥

٧٤٣٦٥٣٣٦.٥٢٥٥.٥١٦٣٩١٧.٥يسيي عبدالشهيد سليمان ابراهيم٢١١٦٥ ٥٦

٧١.٥٣٤.٥٥٣٣٢.٥٢٤٦.٥١٦٣٨.٥١٩ايه دمحم السيد شرويد٢١١٦٦ ٥٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٥٢٦٣١٥.٥٣٦.٥١٧.٥جاسمن اسامه علي دسوقي٢١١٦٧ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥١.٥١٨.٥٣٨١٧.٥جنا ياسر احمد دمحم٢١١٦٨ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٨١٧جوليا جرجس يوسف زكي٢١١٦٩ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٤٠١٩حنين ايمن دمحم العربي٢١١٧٠ ٦٠

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٣٩٢٦٩١٩٤٠١٨ساره اشرف دمحم يوسف٢١١٧١ ٦٠

٧٤.٥٣٩.٥٥٥٤٠٢٦٩١٩٤٠١٨فرح عبدالرؤف احمد ابراهيم٢١١٧٢ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٧١٧.٥٣٩١٧.٥كيرمينا االمير مكرم نصيف٢١١٧٣ ٥٩

٧٥٣٨٥٥٣٦.٥٢٦١١٨٣٧.٥١٨.٥مريم اسامة فوزى جبرة٢١١٧٤ ٥٦.٥

٧٦.٥٤٠٥٨٣٩٢٧٣.٥١٧٣٩١٨مريم عبدالعال علي عبد العال٢١١٧٥ ٦٠

٧٦٣٥٥٦.٥٣٧٢٦٣١٩٣٧١٨مريم ممدوح نجيب فاخوري٢١١٧٦ ٥٨.٥

٧٧.٧٥٣١.٥٥٤٣٤.٥٢٥٧.٧٥١٩٣٧١٨نانسي نزهي رمسيس نزهي٢١١٧٧ ٦٠
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٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٨١٩٣٧.٥١٩نور السيد احمد احمد٢١١٧٨ ٦٠
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االسماعيلية شمال المنار ع الخاصة عربياالدارة المدرسة
٧٩٣٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٩٣٨١٨اروى عمرو دمحم فتحى سليمان٢١١٧٩ ٦٠

٧٨.٥٣٥.٥٥٣.٥٤٠٢٦٧.٥١٩٣٧١٦اروى دمحم بيومى منصور٢١١٨٠ ٦٠

٧٧٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٣٤.٥١٧جنه هشام احمد السيد ندا٢١١٨١ ٦٠

٧٩٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٤٠١٨جنى ياسين عبدالمعبود دمحم عبدالفتاح٢١١٨٢ ٦٠

٧٩٣٠٥٣٣٨٢٥٧.٥١٧.٥٣٧١٧.٥رزان ايهاب محمود حلمى ابوزيد٢١١٨٣ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٧٦٠٣٩.٥٢٧٥١٦.٥٣٩١٨رواء عادل دمحم محمود دمحم٢١١٨٤ ٦٠

٧٨٣١.٥٥٦٣٩٢٦١.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥روان حسن محمود دمحم اسماعيل٢١١٨٥ ٥٧

٧٩٣١.٥٥٦.٥٤٠٢٦٧١٧.٥٣٧.٥١٩روان ماهر عبدالبصير عفيفى ابراهيم٢١١٨٦ ٦٠

٧٩٣١.٥٥٧٤٠٢٦٧.٥١٨٣٩١٨زينه جمال حسن عبدالسالم٢١١٨٧ ٦٠

٧٦.٥٣٢٥٠٣٨.٥٢٥٥.٥١٥.٥٣٦١٥سلمى دمحم نصار دمحم٢١١٨٨ ٥٨.٥

٧٨٣١.٥٥٤.٥٤٠٢٦٤١٧.٥٣٧.٥١٨.٥سهير على دمحم شريف دمحم زكى٢١١٨٩ ٦٠

٧٩٣٢.٥٥٦٣٩٢٦٣.٥١٧٣٩١٨.٥شيرين عمرو عبدالمنعم توفيق٢١١٩٠ ٥٧

٧٨٣٣٥٥٣٩.٥٢٦٥١٧٣٦١٧عائشة رامى حسن حسن سالم حبيب٢١١٩١ ٥٩.٥

٧٨٣٣.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦١.٥١٧٣٧١٧فرح السيد دمحم ابراهيم حسانين٢١١٩٢ ٥٩

٧٧.٥٣٤٤٩.٥٣٩.٥٢٥٩١٦.٥٣٦١٧.٥فريده احمد دمحم دمحم محجوب٢١١٩٣ ٥٨.٥

٧٢٢٦٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٠١٥مريم عاطف عبدالمعطى عبدهللا٢١١٩٤ ٤٦.٥

٧٥٣٩٥٦٣٩٢٦٨١٧.٥٣٩١٨.٥مريم هيثم دمحم دمحم ابراهيم٢١١٩٥ ٥٩

٧٩٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٧٠١٨٣٧١٨.٥ملك دمحم كامل دمحم٢١١٩٦ ٦٠

٧٥.٥٣٨٥٠٣٧.٥٢٦٠١٧.٥٣٩١٨.٥ملك دمحم نشات عبدالعزيز٢١١٩٧ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٨٣٧.٥١٧منه دمحم سعد عبدالحميد فيصل٢١١٩٨ ٦٠

٧٨.٥٣٧٥٨٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٤٠١٩نور ساهر دمحم يحيى رمضان الشعراوى٢١١٩٩ ٦٠

٧٧.٥٣١.٥٤٨٣٦٢٥١١٥٣٣١٦هاجر محمود نصر محمود٢١٢٠٠ ٥٨

٧٥.٥٣٧.٥٤٥.٥٣٥٢٥١.٥١٥٣٦١٦.٥هدير احمد الطواب طه يوسف٢١٢٠١ ٥٨
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االسماعيلية شمال مصطفى العطار االعدادية خاص عربياالدارة المدرسة
٧٤.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٨.٥١٥٤٠١٥دافيد مجدي منير متى٢١٢٠٢ ٥٤

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢.٥٢١٠١٥٣٠.٥١٦.٥دمحم تامر صابر الصغير ابراهيم٢١٢٠٣ ٥٢

٦٣.٥٣٠٤٧٣١.٥٢١٧١٥٣٧١٦جهاد عبدالرحمن عبدهللا عبده الجرافى٢١٢٠٤ ٤٥

٦٦.٥٣٤٤٥.٥٢٣.٥٢١٦.٥١٥٣٧١٧.٥حنين سعد ابراهيم دمحم٢١٢٠٥ ٤٧

٦٩٣٤٤٦.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٧١٦.٥رانيا عماد عوده نصر هللا٢١٢٠٦ ٥٥

٧٣٣٨٤٩.٥٣٠٢٤٥١٥٣٧١٦.٥روان احمد دمحم احمد٢١٢٠٧ ٥٤.٥

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٣.٥١٥٣٥١٨لنده دمحم اسماعيل خليل ابو طعيمة٢١٢٠٨ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٥١٦.٥هاميس خالد عبدالحميد ابراهيم٢١٢٠٩ ٥٢
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االسماعيلية شمال المجمع التعليمى اعدادى عربىاالدارة المدرسة
٧٦٣٩٤٩.٥٣٦.٥٢٥٨.٥١٩.٥٤٠١٧.٥احمد السيد ابراهيم دمحم٢١٢١٠ ٥٧.٥

٧٤٣٦.٥٥٥٣٨٢٦٢١٩٤٠١٦احمد ايهاب على الصادق٢١٢١١ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٥.٥٢٠٣٨.٥١٦.٥احمد شحتة احمد دمحم٢١٢١٢ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦٢٠٣٦١٥احمد شريف ابراهيم عبده٢١٢١٣ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٣.٥٣٧٢٦٦٢٠٣٨١٥احمد عبدالسالم احمد السيد٢١٢١٤ ٥٨

٧٩٣٥.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٥٦١٧.٥٣٨١٥احمد عبدالمعبود عبد النبي احمد٢١٢١٥ ٥٦.٥

٧٨٣٩٥٥.٥٣١.٥٢٦٠١٦٣٧١٥.٥احمد لطفى احمد دمحم صميدة٢١٢١٦ ٥٦

٧٩٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٧٣١٦٣٦١٦.٥احمد دمحم ابوزيد سالمة٢١٢١٧ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٩.٥١٩.٥٣٨١٧.٥احمد دمحم احمد الشطورى٢١٢١٨ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٣.٥١٥٣٣١٦.٥احمد دمحم درويش سالم٢١٢١٩ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٢١٦٣٠١٧احمد دمحم سعد البرديسي٢١٢٢٠ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦٤١٨.٥٣٨١٥.٥احمد محمود حسن عمر٢١٢٢١ ٥٨

٧٤٣٤.٥٤٧.٥٣٦٢٤٦.٥١٥.٥٣٦١٥.٥ادم دمحم صالح الدين زنباعي٢١٢٢٢ ٥٤.٥

٧٨٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٥.٥٣٥١٦.٥ادهم طارق دمحم محمود ابراهيم٢١٢٢٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٣٧٢٦٧١٨.٥٣٩١٥ادهم عاطف رشاد محمود اسماعيل٢١٢٢٤ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٤٠١٧ادهم دمحم ابراهيم دمحم قيشاوى٢١٢٢٥ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٩.٥٣٦.٥١٦بدر السيد رفعت السيد سعيد٢١٢٢٦ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٦٢٦٨.٥١٧٣٧.٥١٦.٥حازم وائل علي صالح جنيدي٢١٢٢٧ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥١.٥٣٤٢٥٦١٦٣٠١٧.٥حذيفة سمير سليمان السيد٢١٢٢٨ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٠٣٠٢٤٩.٥١٨٣٤١٦حسن احمد حسن سيد٢١٢٢٩ ٥٣

٧٤.٥٣٨٤٧٣٠٢٤١.٥١٧٣٢.٥١٥حسين محمود حسين عطية٢١٢٣٠ ٥٢

٧٤٣٦.٥٤٩.٥٣١٢٤٦١٥٣٦.٥١٦.٥حماده طه دمحم حسن مهدي٢١٢٣١ ٥٥

٦٥٣٥٤٥٣٩.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٤١٦خالد رسالن دمحم الطيب حسانين٢١٢٣٢ ٥٨

٦٦٣٠.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٣١٦خالد دمحم سليمان جمعة٢١٢٣٣ ٥٥

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٧٣٦.٥١٧زياد احمد دمحم عبدالهادي٢١٢٣٤ ٦٠

٧٣.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٠١٧.٥٣٧.٥١٧.٥زياد محمود احمد محمود٢١٢٣٥ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٣.٥٣٩٢٦٧١٧٣٧١٨زياد وائل محمود عبدالقادر٢١٢٣٦ ٥٩

٦٣.٥٣٣.٥٥٣٣٨.٥٢٤٤١٥.٥٣٧.٥١٧ساجد احمد مرعى احمد٢١٢٣٧ ٥٥.٥

٧٧٣٩٥٨٣٩.٥٢٧١.٥١٦٣٨١٧.٥سفيان ياسر ممدوح حسن على٢١٢٣٨ ٥٨

٦٣.٥٣٤٣٧.٥٣٠٢١٩.٥١٦.٥٣٦١٨سيف دمحم احمد نبيل دمحم دمحم البلتاجي٢١٢٣٩ ٥٤.٥

٧٢٣٥٤٥٣٤.٥٢٤٠١٧٣٦١٨سيف دمحم دمحم عوض٢١٢٤٠ ٥٣.٥
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٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٧.٥٤٠١٩شريف مدحت ميخائيل بطرس٢١٢٤١ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٦١٧.٥٣٩.٥١٨عامر محمود دمراني دمحم٢١٢٤٢ ٦٠

٧٥.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٢.٥١٦.٥٣٨١٨.٥عبدالرحمن احمد عبد المطلب السيد٢١٢٤٣ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٦٣٧١٨عبدالرحمن دمحم عبدالسالم دمحم٢١٢٤٤ ٦٠

٧٥.٥٣٥.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٥٣٨١٨عبدالسالم حسام الدين عبدالسالم عبدهللا٢١٢٤٥ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٣٤٠٢٦٠١٥٣٩١٧عبدهللا دمحم عبدهللا السيد٢١٢٤٦ ٥٦

٧٩٣٦.٥٥٩٤٠٢٧٤.٥١٩٣٨.٥١٨على السيد سليمان دمحم عبدالعال٢١٢٤٧ ٦٠

٧١.٥٣٩.٥٥٠٣٩.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٨١٧.٥على عادل دهشان دمحم٢١٢٤٨ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٦٣٧١٨على دمحم على فاوى٢١٢٤٩ ٦٠

٧٤.٥٣٧٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٨١٨.٥عمار حازم ابو الفتوح دمحم٢١٢٥٠ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٨٥٨٤٠٢٧٣.٥١٥.٥٣٧١٧عمر ابراهيم محمود ذكي عبدالعال٢١٢٥١ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤١٥٣٤١٥.٥عمر نادر دمحم عبدالكريم٢١٢٥٢ ٦٠

٧٧٣٨٥٧٤٠٢٧١١٥٣٥.٥١٨عمرو موسى عطية موسى٢١٢٥٣ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٨٢٧٤١٦.٥٣٩١٨.٥غريب مجدى غريب سالمه٢١٢٥٤ ٦٠

٦٩.٥٣٢٥٥.٥٣٨٢٥٣١٧٣٠١٥فارس اشرف دمحم على عبدالظاهر٢١٢٥٥ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤١٨٣٩١٦.٥فارس محمود رفعت السيد٢١٢٥٦ ٦٠

٧٨٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٨١٦كريم احمد عبدالعال احمد٢١٢٥٧ ٦٠

٧٠.٥٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٣١٨٣٩١٦.٥مؤمن عمرو عبدالعزيز احمد٢١٢٥٨ ٥٩

٧٧٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧١١٦.٥٣٨١٦دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم٢١٢٥٩ ٥٨

٧٥.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٢١٦.٥٣٨١٦دمحم ابراهيم دمحم نصار٢١٢٦٠ ٦٠

٦٠٣٤٥٠.٥٣٧.٥٢٣٥.٥١٦٣٥١٦.٥دمحم احمد الهادي دمحمالسيد٢١٢٦١ ٥٣.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٧٣٨١٦دمحم احمد دمحم سقاوة٢١٢٦٢ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٧٥٧٣٨.٥٢٦٥١٦.٥٣٧١٨دمحم السيد عبدهللا دمحم عبدالقادر٢١٢٦٣ ٥٧

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٠.٥١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم حسام عادل علي عثمان٢١٢٦٤ ٥٧.٥

٧٩٣٦٥٧.٥٣٩٢٧٠.٥١٥.٥٣٩١٧دمحم سعيد فوزي السعيد٢١٢٦٥ ٥٩

٧١٣٦.٥٥٤.٥٣٨٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٦.٥دمحم عبدالحميد سالم فرج٢١٢٦٦ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٦.٥٣٩١٥دمحم عبدالوهاب دمحم دمحم السيد٢١٢٦٧ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦.٥٣٩١٦دمحم عيد سالم عيد٢١٢٦٨ ٦٠

٧٠.٥٣١٤٥٣٤٢٣٧.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم محمود جبريل فكرى٢١٢٦٩ ٥٧

٧٥٣٤٥٥.٥٤٠٢٦٤١٦٣٦١٥دمحم مسعد دمحم بحر بركات٢١٢٧٠ ٥٩.٥

٧٥٣٧.٥٥٣.٥٤٠٢٦٤.٥١٦٣٧١٨دمحم يوسف السيد محمود٢١٢٧١ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٨٥٧٤٠٢٧٢.٥١٦٣٨١٥محمود اشرف نبيل فهمي٢١٢٧٢ ٥٩
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٧٦.٥٣٧.٥٥٥٣٩٢٦٧.٥١٦.٥٣٨١٧مصطفى احمد محمود دمحم٢١٢٧٣ ٥٩.٥

٧٦٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٩١٥.٥مصطفى عادل دمحم حسن٢١٢٧٤ ٦٠

٧٠٣٧٥٧.٥٤٠٢٦٤١٧٣٨١٥.٥مصطفى محمود دمحم فريد حسن٢١٢٧٥ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٩٥٩.٥٣٨٢٧٢١٧٣٢.٥١٧.٥مصطفى ياسر مصطفى عبدالمنعم٢١٢٧٦ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧٠١٧.٥٣٦١٦.٥معاذ احمد السيد عبدالرحمن٢١٢٧٧ ٥٧

٧٦٣٤.٥٥٨٣٧٢٦٤.٥١٦.٥٣٤١٧.٥معاذ عمرو توفيق عبدهللا احمد٢١٢٧٨ ٥٩

٧٠.٥٣٤٥٦٣٠٢٤٨.٥١٧.٥٣٦١٨منصور دمحم فرج هويشل٢١٢٧٩ ٥٨

٦٤.٥٣١٥٠٣٢٢٣٠.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥هيثم ابراهيم بدران خليل٢١٢٨٠ ٥٣

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٦٢٦٣.٥١٦٣٦١٧.٥يسن عبدالنبى على موسى٢١٢٨١ ٥٩.٥

٦٩٣٥٥٩٣٨٢٦٠١٧٣٤١٧.٥يوسف سامي عبدالسالم السيد٢١٢٨٢ ٥٩

٧٩٣٨٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦١٥.٥٣٨١٩.٥يوسف غانم عبدالعزيز غانم٢١٢٨٣ ٦٠

٦٥٣١.٥٥١.٥٣٢.٥٢٣٣.٥١٥.٥٣٢١٧يوسف دمحم عيد الدرديرى٢١٢٨٤ ٥٣

٧٧.٥٣٨٥١٣٨.٥٢٦٣.٥١٨٣٦١٧.٥افنان احمد حسن دمحم٢١٢٨٥ ٥٨.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠االء عصام عطية عبدالحميد٢١٢٨٦ ٠

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٨امل مصطفى دمحم غريب٢١٢٨٧ ٦٠

٧٧٤٠٥٨.٥٣٧.٥٢٧٢١٧.٥٣٧.٥١٨امنية احمد رشاد دمحم٢١٢٨٨ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٧.٥٣٨١٧.٥امنية احمد عبدهللا حسن حسن٢١٢٨٩ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٧.٥٣٥.٥١٨ايثار رضا دمحم جريش٢١٢٩٠ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٨٣٦.٥١٧.٥ايمان عبدالرحمن حسن امام٢١٢٩١ ٦٠

٧٥.٥٣٧٥٣.٥٣٦٢٦١١٧.٥٣٥١٩ايه صالح صادق محمود٢١٢٩٢ ٥٩

٧٩٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٧٢١٧٣٧١٨ايه على حميد على٢١٢٩٣ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٧١١٥٣٦.٥١٨.٥برلنتي تامر عبدالموجود علي٢١٢٩٤ ٥٩

٧٥٣٩٥٢٣٦.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣٧١٧.٥تسنيم مصطفى عبدالرحمن عوض٢١٢٩٥ ٦٠

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٦.٥٣٨١٧.٥جمانه احمد علي علي  صالح٢١٢٩٦ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٧٢٦٧١٧.٥٣٦١٧.٥جنا دمحم شعبان عبدالرحيم٢١٢٩٧ ٦٠

٧٨.٥٣٥٥٤٣٠٢٤٩.٥١٩٣٥.٥١٧.٥جومانه عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن٢١٢٩٨ ٥٢

٧٨٣٨٥٣.٥٣٦.٥٢٥٩.٥٢٠٣٤١٨رحمه مجدى دمحم نجيب٢١٢٩٩ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢١٩.٥٣٥.٥١٨رحمه محمود شعبان عبدالحليم٢١٣٠٠ ٥٩.٥

٧٩٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥١٩٣٨١٧.٥رضوى احمد السيد صالح٢١٣٠١ ٦٠

٧٢.٥٣٧٥٠٣١٢٥٠.٥١٧٣٩١٨روان ياسر عبدالسميع السيد٢١٣٠٢ ٦٠

٧٨٣٧٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩.٥٣٥١٦رودينا عماد عبدهللا احمد السيد٢١٣٠٣ ٥٨.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٧.٥١٨رويدا عاصم دمحم دمحم صميده٢١٣٠٤ ٦٠
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٧٧٣٩٥٦٣٨.٥٢٧٠.٥١٩.٥٣٨١٧.٥ريهام اسامة جوده عيسى السيد٢١٣٠٥ ٦٠

٧٧٣٢.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٩.٥٣٩١٨.٥زينب ايمن احمد عطية٢١٣٠٦ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٩.٥٤٠١٨.٥سجدة السيد عبدالحليم حسن٢١٣٠٧ ٦٠

٧٦٣٦٥٣.٥٣٩٢٦٣١٩.٥٣٤.٥١٧.٥سلمى ابراهيم دمحم ابراهيم٢١٣٠٨ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦٢٦٦١٨٣٢١٧.٥سلمى رضا عبدالعظيم فرج هللا٢١٣٠٩ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٤.٥٤٩٣٢٢٤٧.٥١٩.٥٣٥١٦سما اسماعيل الطاهر علي٢١٣١٠ ٥٧.٥

٧٦٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٩.٥٤٠١٧.٥سما حسن السيد ابراهيم٢١٣١١ ٦٠

٧٥.٥٣٧٥٢٣٩٢٦٣.٥١٨.٥٣٨١٨.٥سندس على دمحم ابرهيم٢١٣١٢ ٦٠

٧٨.٥٣٦.٥٥٣٣٧٢٦٤١٩.٥٣٩١٨سهيلة ناصر احمد دمحم سالمه٢١٣١٣ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٥٣٣.٥٢٦٤.٥١٩.٥٣٨١٦.٥شروق احمد فوزى مصطفى٢١٣١٤ ٥٨.٥

٧٢٣٦.٥٥١.٥٣٢.٥٢٤٩١٩.٥٣٩١٧شهد ابو زيد فرحان ابراهيم٢١٣١٥ ٥٦.٥

٧٥٣٥٤٩.٥٣٤٢٤٨.٥١٩.٥٣٧١٦.٥شهد اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل منصور٢١٣١٦ ٥٥

٧٨.٥٤٠٥٣.٥٣٨٢٦٨.٥١٩.٥٣٦١٧علياء عاطف عبدالستار مصطفى٢١٣١٧ ٥٨.٥

٧٨٣٧.٥٥٤.٥٣٥٢٦٢١٩.٥٤٠١٦فاطمه احمد دمحم صالح الدين عثمان٢١٣١٨ ٥٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٤٣٦.٥٢٦٧.٥١٩.٥٣٨١٦فرح خالد شعيب خالد٢١٣١٩ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٢١٩٣٧١٧.٥فرح سيد موسى حماد موسى٢١٣٢٠ ٥٩

٧٦٣٨٥٦.٥٣٧٢٦٥.٥١٨.٥٣٨١٧.٥فرح دمحم ابراهيم دمحم٢١٣٢١ ٥٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٩٣٨١٨مريم ايمن دمحم صابر دمحم٢١٣٢٢ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٧٢.٥١٨٣٩١٦.٥مريم ايهاب دمحم سمير دمحمي٢١٣٢٣ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٣٩١٦.٥مريم تامر دمحم عبدالسميع٢١٣٢٤ ٦٠

٧٣٣٦٥٧٣٦٢٥٩.٥١٦٤٠١٧مريم مصطفى محمود مصطفى٢١٣٢٥ ٥٧.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٥.٥١٨مريم وليد دمحم دمحم خضر٢١٣٢٦ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٧١٨٣٧١٦.٥ملك محسن عبدالمطلب كيالني٢١٣٢٧ ٦٠

٧٣٣٧٥٢٣٥.٥٢٥٠.٥١٥٣٣١٦منار عصام سمير الصغير دمحم٢١٣٢٨ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥١٧.٥٣٥١٦.٥منةهللا عبدالوهاب دمحم دمحم السيد٢١٣٢٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٦٤٠٢٧٢.٥١٨٣٦.٥١٧.٥مي احمد دمحم حنفي حسن٢١٣٣٠ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٦.٥١٧.٥ميار اشرف دمحم دمحم سالم٢١٣٣١ ٦٠

٧٦٣٩٥٥.٥٤٠٢٦٦.٥١٧٣٧.٥١٦.٥نادين دمحم منصور عبدهللا٢١٣٣٢ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٤٣٩٢٦٨.٥١٦٣٦.٥١٦ندى سامي عبده احمد حسن٢١٣٣٣ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٣.٥١٩.٥٣٦١٧.٥ندي ناصر علي محمود٢١٣٣٤ ٦٠

٧٢٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٥٩١٥٣٤.٥١٥ندين سيد حسن بخيت٢١٣٣٥ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٥٣٤.٥١٧نرمين ابراهيم احمد غريب٢١٣٣٦ ٥٣
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٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٣٣.٥١٨نور عمرو حسين احمد حسن٢١٣٣٧ ٦٠

٧٨.٥٣٧.٥٥٨٣٨٢٧٢١٧.٥٣٤١٦.٥هاجر احمد دمحم السيد٢١٣٣٨ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٢١٧.٥٣٤.٥١٦.٥هدي دمحم عبدالغنى خلف٢١٣٣٩ ٥٨

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٣٦١٧هدير حسن ابراهيم دمحم٢١٣٤٠ ٥٩.٥

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٤١٨هنا دمحم ازوريس دمحم٢١٣٤١ ٥٨

٧٨.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٧.٥١٨٣٦.٥١٨.٥وفاء احمد عاطف دمحم حافظ٢١٣٤٢ ٦٠
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االسماعيلية شمال المجمع التعليمى الرسمية لغات إعدادىاالدارة المدرسة
٧٣٤٠٥٢٣٩٢٦٣١٧.٥٣٥١٧ابراهيم الطاهر عبدالمنعم سالم السيد٢١٣٤٣ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٤.٥١٨٣٦١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم سعودي دمحم٢١٣٤٤ ٥٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٨٢٦٥١٨٣٢.٥١٦.٥احمد ابراهيم دمحم جالل ابراهيم٢١٣٤٥ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٦٣٤.٥١٥.٥احمد ايمن شلبي ابراهيم شلبي٢١٣٤٦ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦١٧.٥٣٥١٧.٥احمد رامى احمد فؤاد٢١٣٤٧ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٦.٥٣٤١٦.٥احمد سامح سعدون احمد٢١٣٤٨ ٦٠

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٣.٥١٦.٥احمد ماجد انور دمحم سليمان٢١٣٤٩ ٥٩

٧٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨٣٣١٧.٥احمد دمحم انور عبدالفتاح٢١٣٥٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٩١٦.٥احمد مصطفى احمد احمد دمحم بلبول٢١٣٥١ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧١٨.٥٣٨١٧احمد وليد دمحم حسن دمحم٢١٣٥٢ ٦٠

٧٧٣٩٥٥٣٨٢٦٨١٧.٥٣٨١٧ادهم احمد عبدالحميد عمر٢١٣٥٣ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٤.٥١٩٣٩١٧ادهم سمير دمحم حامد٢١٣٥٤ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٨٣٩١٦.٥ادهم دمحم عبدالحميد عبد الكريم فولي٢١٣٥٥ ٥٨.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٣٨.٥١٧اسامه دمحم على دسوقى٢١٣٥٦ ٦٠

٧٩٣٩٥٨٤٠٢٧٦١٨.٥٣٩١٧اسالم نبيل مراد دمحم٢١٣٥٧ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٤١٩٣٧١٦.٥اشرف دمحم مصطفى دمحم٢١٣٥٨ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٣.٥٣٩٢٦٦١٨٣٣.٥١٧اياد احمد دمحم عبدالفتاح٢١٣٥٩ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٩.٥١٧.٥٣٨١٧ايهاب تامر سعد عبدالراضى محجوب٢١٣٦٠ ٥٨.٥

٧٩٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٥.٥١٧٣٦١٧باسم ابراهيم كريم سليم ناصر٢١٣٦١ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣١٨٣٨١٧بهاء احمد رمزي احمد النقيب٢١٣٦٢ ٦٠

٧٩٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٦٨١٧.٥٣٨١٧جون اشرف صابر فهمى شحاتة٢١٣٦٣ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨٢٠٤٠١٨.٥دانيال امير عزيز عبدالملك٢١٣٦٤ ٦٠

٧٧٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٧٢٢٠٣٦١٧زياد احمد حسني دمحم وهدان٢١٣٦٥ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٢.٥١٩.٥٣٨١٦زياد ايمن جالل شرقاوى٢١٣٦٦ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٨٣٥٢٦٩.٥١٨٣٧.٥١٦.٥سليمان خليل سليمان نصار٢١٣٦٧ ٦٠

٧٤.٥٣٧٥٥٣٣٢٥٨.٥١٩.٥٣٩١٧سيف الدين مجدي محمود حسين٢١٣٦٨ ٥٩

٧٨٣٩٦٠٣٨.٥٢٧٤.٥١٨.٥٣٩١٧سيف دمحم علي دمحم سالم٢١٣٦٩ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢٢٠٣٨١٧سيف وليد عباس عفيفي الشحات٢١٣٧٠ ٦٠

٧٨٣٧.٥٥٨٣٥.٥٢٦٨١٩٣٥.٥١٧طلعت احمد طلعت بيومي٢١٣٧١ ٥٩

٦٦.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٥٢.٥١٩٣٨.٥١٦.٥عاصم صالح ابو بكر عبدالحميد شطا٢١٣٧٢ ٥٨

٧٥٣٩٥٦٣٠٢٦٠١٩٣٨١٧عبدالرحمن احمد فكري الصغير٢١٣٧٣ ٦٠
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٦٩.٥٣٩٥٣.٥٣١٢٥١.٥١٩.٥٣٨١٨عبدالرحمن وائل السيد ابراهيم٢١٣٧٤ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٦٣١.٥٢٥٨.٥٢٠٣٧١٨.٥عبدهللا ابراهيم عبدالعاطي دمحم داوود٢١٣٧٥ ٥٩

٧٧٣٨٥٨٣٤.٥٢٦٧.٥١٩٣٦.٥١٩عبدهللا دمحم توفيق خليفة٢١٣٧٦ ٦٠

٧٦٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٩٣٩١٩عبدهللا دمحم عبدالمنعم دمحم٢١٣٧٧ ٦٠

٧٩٣٥.٥٥٥٣٨٢٦٧.٥١٨٣٧.٥١٧عدنان نادر عدنان السيد ابو العال٢١٣٧٨ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥٢٠٤٠١٨.٥على الدين دمحم على عبدالشكور٢١٣٧٩ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٥٢٦٣١٨.٥٣٨.٥١٨.٥عمار علي عبدهللا حسن هيصم٢١٣٨٠ ٥٩.٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٢٣٠٢٤٢١٧.٥٣٤١٨عمر عمادالدين احمد حسن٢١٣٨١ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عمر دمحم السيد الجوهرى٢١٣٨٢ ٠

٧٨٣٩٥٩٣٦.٥٢٧٢.٥١٩٣٧١٨.٥عمر دمحم عبدالعزيز امام٢١٣٨٣ ٦٠

٧٣٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٨١٩٣٩١٧.٥عمر دمحم عبداللطيف احمد٢١٣٨٤ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣.٥٢٠٣٩١٩عمر دمحم متولي علي الخميسي٢١٣٨٥ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٦٩.٥١٨.٥٣٩١٨.٥عمر وليد شعبان عبدالخالق٢١٣٨٦ ٥٩.٥

٧٨٣٦.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٧٣٧.٥١٦.٥كريم عبدالمنعم احمد احمد٢١٣٨٧ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٨.٥١٦.٥مازن دمحم على عبدالعال٢١٣٨٨ ٦٠

٧٨.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٨.٥٣٩١٧مايكل عادل ماهر وصفي ناثان٢١٣٨٩ ٦٠

٧٦٣٤٤٥٣٨٢٥٣١٩٣٥١٦.٥دمحم احمد اسماعيل عثمان٢١٣٩٠ ٦٠

٧٠٣٠٥٣.٥٣٠.٥٢٤٢١٥٣٧١٦.٥دمحم احمد عبدالمحسن عبد المحسن٢١٣٩١ ٥٨

٧٥٣١٥٦٤٠٢٦٢١٧.٥٣٨١٦.٥دمحم اسامة حسن دمحم٢١٣٩٢ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٩.٥٢٦٢١٩٤٠١٨.٥دمحم اشرف امين دمحم السيد سويلم٢١٣٩٣ ٦٠

٧٩٣٥.٥٥٠٣٨.٥٢٦٣١٥.٥٣٨١٦دمحم الحسينى ابراهيم دمحم٢١٣٩٤ ٦٠

٧٦.٥٣١٤٧٣٩٢٥٣.٥١٥٣٩١٨.٥دمحم السيد دمحم فتحى٢١٣٩٥ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٨٢٠٣٨١٥دمحم ايهاب دمحم عبدهللا٢١٣٩٦ ٦٠

٧٧٣٨٥٦٣٨٢٦٩١٩٣٨١٧.٥دمحم جمال صابر عبدالرحمن٢١٣٩٧ ٦٠

٧٨.٥٣٧٥٠٣٨.٥٢٦٣١٩.٥٣٦١٨دمحم جهاد عزب على٢١٣٩٨ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٨.٥٣٩٢٧٢١٨٣٧١٦.٥دمحم حاتم دمحم حسن٢١٣٩٩ ٦٠

٧٥.٥٣٥٥٠.٥٣٩.٥٢٦٠١٧.٥٣٥١٧دمحم سيد عوض عبده٢١٤٠٠ ٥٩.٥

٧٦٣٥٥٤٣٩.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٤.٥١٧دمحم عاطف عبدالحميد عبد الحميد الشال٢١٤٠١ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٤١٧دمحم عبدالفتاح سليم عطية٢١٤٠٢ ٦٠

٧٥٣٧.٥٥٣٣٩.٥٢٦٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥دمحم محمود دمحم عبده٢١٤٠٣ ٦٠

٧٢.٥٣٧.٥٥٢٤٠٢٦١١٦.٥٣٥.٥١٦محمود تامر عبدالعزيز قاسم٢١٤٠٤ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٣١٧محمود وليد محمود ابراهيم النجار٢١٤٠٥ ٥٩

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٩٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٥.٥٣٦.٥٥٣٣٩.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٣١٧.٥مصطفى احمد مصطفى مصطفى٢١٤٠٦ ٥٩

٦٢٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٣١١٥.٥٣٤.٥١٧ياسين احمد محمود عبدالحميد٢١٤٠٧ ٥٨

٧١.٥٣٩.٥٥٢٣٦.٥٢٥٧.٥١٩٣١.٥١٧.٥يحيى محمود على محمود٢١٤٠٨ ٥٨

٧٢.٥٣٧.٥٥٥٣٨٢٦٢.٥١٨.٥٣٥١٧.٥يوسف احمد عبدالمنعم خطاب٢١٤٠٩ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٦٣٨٢٦٩١٧.٥٣٣١٧يوسف اسالم خليل السيد٢١٤١٠ ٥٩

٦٨٣٩٥٠٣١٢٤١.٥١٥٣٤.٥١٦.٥يوسف اشرف عبدالحق احمد عبدهللا٢١٤١١ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٤٣٨٢٦١.٥١٥٣٣.٥١٨يوسف عبدالحميد مصطفى عبد الحميد٢١٤١٢ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨٢٠٣٨.٥١٥.٥يوسف على السيد جالل٢١٤١٣ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٩.٥٣٦.٥١٩.٥يوسف فتحى احمد احمد الغندور٢١٤١٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥.٥١٨٣٤.٥١٨.٥يوسف دمحم حسن عطوة الدق٢١٤١٥ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٧.٥٣٧.٥٢٧٠١٨٣١١٨يوسف محمود دمحم احمد السناوى٢١٤١٦ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٧٠١٧.٥٣٤.٥١٩اروى احمد سليمان على احمد البعلى٢١٤١٧ ٥٩

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٦.٥١٩اروى احمد دمحم احمد دمحم بدوي٢١٤١٨ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٧٢٧٥١٨.٥٣٦.٥١٩اسراء دمحم السيد على٢١٤١٩ ٦٠

٧٥٣٥٥٦٣٣.٥٢٥٥.٥١٥٣٥١٧.٥االء عبدالسالم عبده جبريل٢١٤٢٠ ٥٦

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٦.٥٣٦١٨امنه دمحم ابراهيم جمعة حسين٢١٤٢١ ٥٨

٧٨٤٠٥٨٣٧.٥٢٧٣.٥١٧٣٥١٨ايةهللا دمحم حسن هاشم٢١٤٢٢ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٥٣٨٢٦٩١٧٣٥.٥١٧.٥ايثار عبدهللا دمحم عبدهللا٢١٤٢٣ ٦٠

٧٤.٥٣٨٥٥٣٨٢٦٣.٥١٦.٥٣٣.٥١٧.٥ايمان خالد دمحم فوده٢١٤٢٤ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٦٣٧.٥٢٦٩١٥٣٦١٨بدور فتحي حسن طه حسين٢١٤٢٥ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٥١٨.٥٣٩١٧.٥بسمة يحيى جالل دمحم٢١٤٢٦ ٦٠

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨.٥١٧.٥٤٠١٧.٥بسملة دمحم سليمان نصار٢١٤٢٧ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٥٣٩١٦.٥جمانة ياسر السيد كمال٢١٤٢٨ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠جودي عبدالعزيز ادريس عبد العزيز٢١٤٢٩ ٠

٧٢.٥٣٨.٥٥١.٥٣٤.٥٢٥٧١٥٣٩١٩حال جمعة ابراهيم حسين نافل٢١٤٣٠ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٨٣٩١٩رحمةهللا احمد حسين عبدالسالم مجاهد٢١٤٣١ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٦١٩.٥٣٩١٨رزان عبدالرحمن احمد نبيل تمام٢١٤٣٢ ٦٠

٧٨٣٨٥٣٣٦.٥٢٦٣.٥١٥٣٨١٨رضوى جمال محمود علي عبدالرحيم٢١٤٣٣ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٨.٥٢٧٥.٥١٩٣٧.٥١٧.٥روان ماهر دمحم دمحم خضر٢١٤٣٤ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٥.٥١٨٣٩١٧ريناد دمحم احمد عبدالفتاح المغربى٢١٤٣٥ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٢١٨.٥٣٩١٧زهوة دمحم نور السيد علي٢١٤٣٦ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧.٥١٩٣٩١٨.٥ساره ابراهيم كريم سليم ناصر٢١٤٣٧ ٦٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٩٤ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٨.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٦٣١٥٣٩١٧سلمى احمد حسين فاوي ابو زيد٢١٤٣٨ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٤١٨.٥٣٩١٨سلمى رضا دمحم غريب٢١٤٣٩ ٦٠

٧١.٥٣٩.٥٥٢٣٤.٥٢٥٧.٥١٥٤٠١٨سلمى دمحم سعد عبدالحليم شحاته٢١٤٤٠ ٦٠

٧٩.٥٣٦.٥٥٩.٥٣٨٢٧٣.٥١٩.٥٣٩١٨سلمى دمحم عبدالناصر ابراهيم٢١٤٤١ ٦٠

٧٨٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٧١١٨٣٩١٩سلمى مدحت خليل ابو المجد خليل٢١٤٤٢ ٦٠

٧٥٣٩.٥٥٢٣٨٢٦٤.٥١٥٣٩١٩.٥سما حسام ابو الفتوح خضر٢١٤٤٣ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٦١٧.٥٣٩١٨سما دمحم محمود اسماعيل٢١٤٤٤ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٧١١٥.٥٣٩١٥.٥سميره دمحم عبدالحليم صديق٢١٤٤٥ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩٢٧٣.٥١٥.٥٣٩١٥.٥سندس عبدالعزيز فتحي فرج دمحم٢١٤٤٦ ٦٠

٧١.٥٣١٤٩٣٣٢٤٤.٥١٥٣٧١٧.٥فرح خالد كمال حسن عميرة٢١٤٤٧ ٦٠

٦٧.٥٣٤٤٧٣٠٢٣٦١٥٣٧.٥١٦.٥فرح طارق دمحم حسن٢١٤٤٨ ٥٧.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥١٨٣٧١٧فرح وائل دمحم عطية دمحم٢١٤٤٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٨.٥٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٨.٥لوجين دمحم عبدالحميد ابراهيم٢١٤٥٠ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٦.٥٢٧١.٥١٧٣٦١٧ملك دمحم عبدالحميد علي عبد الرحيم٢١٤٥١ ٥٩.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠منةهللا عبدالفتاح عبدهللا عطية٢١٤٥٢ ٠

٧٩٣٩٥٨٣٩٢٧٥١٨٣٦١٧منه عادل احمد المندوه٢١٤٥٣ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٨٣٨٢٧٠.٥١٨.٥٣٦.٥١٧منه مجدي ابراهيم عبدالقادر٢١٤٥٤ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٥٣٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٧ميار وليد فؤاد ابراهيم غنيم٢١٤٥٥ ٥٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥٢٠٣٩١٧ميرا ماهر موريس لبيب٢١٤٥٦ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٧٣٣.٥٢٦٦١٨٣٤.٥١٦ميرام ابراهيم عبدالهادي عبد الغني٢١٤٥٧ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٧.٥١٦.٥نانسى عصام على مصطفى النبراوى٢١٤٥٨ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٠١٨.٥٣٥.٥١٧ندى نادر عطية دمحم٢١٤٥٩ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩٣٨١٨نوران السيد محمود عبدالعليم٢١٤٦٠ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٢١٩٣٨١٧نورهان بهجت دمحم فريد عبدالسالم٢١٤٦١ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨٣٩٢٧٦.٥١٩٣٥١٦هنا حسن احمد حسن٢١٤٦٢ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٦٩١٩٣٧.٥١٦ياسمين امين عبدالسالم احمد٢١٤٦٣ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٧.٥٢٧٤.٥١٩٣٨١٦يمنى اسامة عبدالحميد ابراهيم٢١٤٦٤ ٦٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٩٥ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

االسماعيلية شمال ٢٤اكتوبرالرسمية لغات عاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٦.٥٥٥٣٤٢٦١١٨.٥٣٥.٥١٨.٥ابانوب عاطف ثابت توفيق٢١٤٦٥ ٥٩

٧٨.٥٣٤.٥٥٤٣٠٢٥٦١٨.٥٣٧١٧.٥ابراهيم السيد ابراهيم عبدهللا٢١٤٦٦ ٥٩

٧٧٣٤٥٢.٥٣٠٢٥٣.٥١٧.٥٣٤١٧.٥ابراهيم فهمى عبدالهادى دمحم٢١٤٦٧ ٦٠

٧٢.٥٣٥.٥٥٧٣٧.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٩ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم٢١٤٦٨ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٧٢٦٩.٥١٨٣٦.٥١٧.٥ابراهيم دمحم ابراهيم نصار٢١٤٦٩ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٥٣٦.٥٢٦٨١٩٣٤.٥١٨.٥ابراهيم دمحم السيد دمحم٢١٤٧٠ ٥٩

٧٩٣٩٥٦.٥٣٧٢٦٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٨ابو السعود وليد ابو السعود عمر٢١٤٧١ ٥٨

٧٤.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٦١١٨.٥٣٢.٥١٧.٥احمد حسن فتحى على٢١٤٧٢ ٥٩

٧٦٣٦.٥٥٤٣٧٢٦٣.٥١٩٣٦١٦احمد عادل سعيد سيد فراج٢١٤٧٣ ٦٠

٧٣.٥٣٦.٥٥٢٣٦.٥٢٥٦.٥١٩.٥٣٣١٦.٥احمد عصام غريب دمحم رشوان٢١٤٧٤ ٥٨

٧٧٣٧٤٩.٥٣٨٢٥٩.٥١٩.٥٣٢.٥١٧احمد عصام دمحم دمحم٢١٤٧٥ ٥٨

٧١.٥٣٢٤٥٣٦٢٤٤٢٠٣٧١٥احمد كمال دمحم عبداللطيف٢١٤٧٦ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٨٥٠٣٤.٥٢٥٧.٥١٩٣٦١٦.٥احمد دمحم ابو الفضل أبو القاسم عبدالعزيز سلطان٢١٤٧٧ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٣٣٩٢٦٨١٩.٥٣٨١٧احمد دمحم سعيد ابراهيم٢١٤٧٨ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٦٢٦٦.٥١٩.٥٣٨١٧.٥احمد دمحم عبدالفتاح احمد خطاب٢١٤٧٩ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٩.٥٣٦١٨.٥احمد محمود احمد حسنين٢١٤٨٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٣٨٢٧٢١٩.٥٣٩١٧احمد وائل دمحم دردير٢١٤٨١ ٦٠

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٩١٧.٥ادهم سلطان محمود سلطان٢١٤٨٢ ٦٠

٧٥.٥٣٧٤٨٣٦.٥٢٥٢١٩.٥٣٣١٦.٥ادهم عاطف دمحم علي٢١٤٨٣ ٥٥

٧٩٣٩٥٤٣٩٢٧١١٩٣٧١٩ادهم عصام عوض حسن٢١٤٨٤ ٦٠

٧٥٣٣٤٧.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٨٣٦١٦.٥ادهم عمر السيد دمحم٢١٤٨٥ ٥٨.٥

٧٩٣٩.٥٥٦٣٩٢٧٣.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ارسانى جون منصور اسحق٢١٤٨٦ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨١٩.٥٣٩١٧.٥اسر دمحم حسين دمحم٢١٤٨٧ ٦٠

٧٠.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٠٢٥٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٦.٥بدر دمحم احمد دمحم٢١٤٨٨ ٥٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٩٣٨٢٧٢.٥١٩.٥٣٨١٧.٥براء اشرف دمحم دمحم بركات٢١٤٨٩ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٤٢٠٤٠١٧.٥بوال حنا صرافيم تاوضروس٢١٤٩٠ ٦٠

٧٨٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٩.٥١٩.٥٤٠١٧جيروم القس موسى ابراهيم٢١٤٩١ ٦٠

٧٢.٥٣٦.٥٤٦٣٥.٥٢٤٨.٥١٩.٥٣٨١٧.٥حسام دمحم احمد عبدالواحد٢١٤٩٢ ٥٨

٧٢.٥٣٨٥٠.٥٣٠٢٤٧.٥١٥.٥٣٥١٧حسين سيد حسين على٢١٤٩٣ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٠٣٤٢٥٦١٦٣٩١٧خالد على ابراهيم عطا٢١٤٩٤ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥٢٠٤٠١٩.٥راجى نادر نبيل فرج هللا٢١٤٩٥ ٦٠
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٧٧٣٨.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٦.٥١٨زياد احمد عبدالرحيم دمحم٢١٤٩٦ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٨٤٠١٦.٥زياد احمد فرج علي٢١٤٩٧ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٧.٥زياد عبدالقادر دمحم عبد القادر٢١٤٩٨ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٧٥٣٣٤.٥٢٥٧١٦.٥٣٩١٦.٥زياد دمحم فاروق حسن٢١٤٩٩ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٧٣٨.٥١٦.٥زياد محمود عبدالعزيز الدويك٢١٥٠٠ ٦٠

٧٨.٥٣٠.٥٥٢٣٥.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٤١٥.٥زياد همام عبدالرحمن دمحم٢١٥٠١ ٥٩

٧٩.٥٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٧٣.٥١٧٤٠١٧عادل باسم عادل بشرى٢١٥٠٢ ٦٠

٦٨.٥٣١٥٠٣٤٢٣٩.٥١٦.٥٣٠١٨عبدالخالق احمد عبد الخالق على مخيمر٢١٥٠٣ ٥٦

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢١٩.٥٣٨.٥١٩.٥عبدالرحمن دمحم عبدالفتاح محمود٢١٥٠٤ ٥٨

٧١٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٤٠١٧٣٦١٥عبدالرحمن دمحم كمال فهيم٢١٥٠٥ ٥٥

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٥.٥١٩.٥٣٨.٥١٦عبدالرحمن مدحت سعيد دمحم٢١٥٠٦ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٧١٨.٥عبدهللا عبد الرحيم عبد العاطى احمد٢١٥٠٧ ٥٨.٥

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٨٣٧.٥١٦.٥عبدهللا يوسف عبدهللا دمحم٢١٥٠٨ ٦٠

٧٧.٥٣٣.٥٥٨.٥٣٧٢٦٥.٥١٨٣٩١٥عبدالماجد هاشم سليمان دمحم٢١٥٠٩ ٥٩

٧١.٥٣٠٥١٣٢٢٣٧.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥علي امان هللا صالح الدين دمحم٢١٥١٠ ٥٣

٧٦٣٠.٥٥٦.٥٣٧٢٥٩٢٠٣٧.٥١٧عمر احمد محمود على احمد٢١٥١١ ٥٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٨٢٧٣٢٠٣٧.٥١٦.٥عمر حمدي دمحم دمحم عبدهللا٢١٥١٢ ٥٩

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عمر شريف لطفى عزيز٢١٥١٣ ٠

٧٤.٥٣٢٥٧.٥٣٧.٥٢٦١١٩.٥٤٠١٧.٥عمر عالء الدين عبدالقادر سليم٢١٥١٤ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥٢٠٣٨١٦.٥عمر دمحم محمود حسنين٢١٥١٥ ٦٠

٦٦.٥٣٠.٥٥١٣٠٢٣٠.٥٢٠٣٥١٥عمر وسام رشدى رشاد ندا٢١٥١٦ ٥٢.٥

٧٥٣٠٥٢.٥٣٧٢٥٢.٥١٨٣٥.٥١٥.٥فارس عبدالرحيم السيد عبد الرحيم٢١٥١٧ ٥٨

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣١.٥٢٤٤.٥١٩٣٥١٥.٥كريم احمد الشحات عبدالحليم٢١٥١٨ ٥٧

٧٦.٥٣٢٥١٣٧.٥٢٥٧١٩٣٥١٥.٥كريم دمحم مصطفى عبدالحميد٢١٥١٩ ٦٠

٧٨٣٤٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٩٣٨.٥١٦.٥كريم ممدوح متولي ابراهيم٢١٥٢٠ ٦٠

٧٩٣٦.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٨.٥٤٠١٧.٥كيرلس جون منصور اسحق٢١٥٢١ ٥٧

٧٤.٥٣٣٥٨٣٩.٥٢٦٤١٨.٥٣٧.٥١٥لؤي دمحم علي دمحم٢١٥٢٢ ٥٩

٧٨٣٤.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٨١٧.٥٣٥.٥١٥مؤمن عبدالستار عبد السالم عبد الستار٢١٥٢٣ ٥٨.٥

٧٧٣٢.٥٥٣٣٥.٥٢٥٦١٨.٥٣٨.٥١٧.٥مارك اشرف جرجس يوسف٢١٥٢٤ ٥٨

٧٤٣٠٥١٣١.٥٢٣٧١٧.٥٣٤١٦مازن سيد عبدالرحمن عبد الرازق٢١٥٢٥ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٦.٥٢٦٦١٨.٥٣٤١٦مازن دمحم ابو الفتوح متولى حسانين٢١٥٢٦ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٧٣٦٢٦٧.٥١٨٣٧١٦مازن دمحم اسماعيل محمود٢١٥٢٧ ٥٩
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٧٥.٥٤٠٥٧٣٩٢٧١.٥١٨٣٥.٥١٥.٥دمحم ابراهيم دسوقى محمود٢١٥٢٨ ٦٠

٧٥.٥٣٣.٥٥٤٣١.٥٢٥٣١٧.٥٣٢.٥١٦دمحم احمد دمحم حسنى٢١٥٢٩ ٥٨.٥

٧٢٣٤.٥٥٣٢٥.٥٢٤٠١٨.٥٣٥١٦.٥دمحم احمد دمحم عبدالحميد٢١٥٣٠ ٥٥

٧٩٣٩٥٨٤٠٢٧٦١٩٣٨١٥دمحم اشرف دمحم الجوهرى٢١٥٣١ ٦٠

٧٥.٥٣٣.٥٥٨٣٥.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣٨.٥١٧دمحم السيد على دمحم٢١٥٣٢ ٦٠

٧٣.٥٣٦.٥٥٥٣٦٢٦٠١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم السيد دمحم عبدالعال عبد الرحمن٢١٥٣٣ ٥٩

٧٤٣٧.٥٥٥.٥٣٤٢٦٠.٥١٦٣٧١٧دمحم حسن ابو بكر دمحم حسن٢١٥٣٤ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٤١٧.٥٣٧١٧دمحم حسن دمحم ابراهيم السيد٢١٥٣٥ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٦٣١.٥٢٦١١٧.٥٣٧١٦.٥دمحم خالد عبدالجواد محمود٢١٥٣٦ ٥٩

٧١٣٤٤٩٢٣٢٣١١٥٣٦١٧دمحم سامى هالل محمود٢١٥٣٧ ٥٤

٧٧.٥٣٥.٥٥٨٣٧٢٦٨١٨٣٧١٧.٥دمحم سعد جاد هللا عبدالعظيم٢١٥٣٨ ٦٠

٧٣.٥٣٦٥٣٣٤٢٥٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٩دمحم عادل عبدالشكور السيد ابراهيم٢١٥٣٩ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٢.٥٢٦٠١٦.٥٣٧.٥١٩دمحم مؤمن فاروق مرسى٢١٥٤٠ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٨.٥١٧٣٧١٨دمحم مجدي غريب دمحم٢١٥٤١ ٥٩

٧٩٣٥٥٥.٥٣٧٢٦٥.٥١٦.٥٣٧١٧دمحم محمود عبدالفتاح الفقى٢١٥٤٢ ٥٩

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٦٣٥١٨.٥دمحم محمود دمحم محمود٢١٥٤٣ ٥٩

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٨١٩.٥٣٧.٥١٧دمحم محمود نصري نصاري٢١٥٤٤ ٦٠

٧٦٣٣.٥٥١.٥٣٦٢٥٧١٦.٥٣٧١٧.٥دمحم ياسر عباس دمحم٢١٥٤٥ ٦٠

٧٠.٥٣٥٤٩.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٥١٧محمود دمحم محمود دمحم٢١٥٤٦ ٦٠

٧١.٥٣٧٤٨٣٤٢٤٩.٥١٦٣٥.٥١٦.٥مروان احمد فاروق دمحم٢١٥٤٧ ٥٩

٦٤.٥٣٣.٥٤٧٣١.٥٢٣٢.٥١٦.٥٣٦١٦.٥مروان اشرف غريب صديق٢١٥٤٨ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٣٨١٨.٥مروان دمحم ابراهيم دمحم٢١٥٤٩ ٦٠

٧٦٣٧٤٨٣٧.٥٢٥٧.٥١٧.٥٣٨١٨.٥مصطفى ابراهيم مصطفى دمحم٢١٥٥٠ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٧.٥٣٩٢٧١١٧.٥٣٧.٥١٧.٥مصطفى احمد حلمي ابراهيم٢١٥٥١ ٦٠

٧٧.٥٣٧٥٧٣٨٢٦٩.٥١٧.٥٣٦.٥١٧مصطفى سامى حسين الجندى٢١٥٥٢ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥٢٠٣٨١٦.٥مصطفى دمحم احمد دمحم٢١٥٥٣ ٦٠

٧٥٣٣٤٨.٥٣٤٢٤٣.٥٢٠٣٧١٦مصطفى دمحم عبدالفتاح احمد٢١٥٥٤ ٥٣

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠معاذ جمال احمد حامد ابوالمجد٢١٥٥٥ ٠

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٨١٦.٥معاذ دمحم السيد دمحم٢١٥٥٦ ٦٠

٧٩٣٦٥٧٣٩.٥٢٦٩.٥٢٠٣٧.٥١٥.٥معاذ وائل علي دمحم٢١٥٥٧ ٥٨

٧٧.٥٣٠.٥٥١.٥٣٨٢٥٣.٥١٨.٥٣٦١٥معتصم احمد دمحم عبدهللا٢١٥٥٨ ٥٦

٧٧.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٧.٥٢٠٣٤.٥١٥مهاب طارق بكرى عبدالفتاح٢١٥٥٩ ٥٨.٥
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٧٧٣٣٥٢٣٧٢٥٩١٩.٥٣٣١٦.٥مهند احمد خليل هريدى٢١٥٦٠ ٦٠

٧٦.٥٣٦٥٥.٥٣٨٢٦٥.٥٢٠٣٤١٧مهند عمرو احمد رضا عيد يوسف٢١٥٦١ ٥٩.٥

٧٤٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٦٦١٩٣٨.٥١٦ياسر دمحم على الخضر٢١٥٦٢ ٦٠

٧٩٣٦٥٥٣٩٢٦٩١٩.٥٣٦.٥١٧يوسف احمد عبده دمحم٢١٥٦٣ ٦٠

٧٢.٥٣١٤٥٣٩٢٤٤.٥١٩٣٧.٥١٦يوسف احمد مصيلحى احمد٢١٥٦٤ ٥٧

٧٥.٥٣٥٥٥٣٧.٥٢٦٣٢٠٣٥١٧.٥يوسف اشرف احمد دمحم احمد غالي٢١٥٦٥ ٦٠

٦٨.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥١٢٠٣٥.٥١٧.٥يوسف حسام يوسف محمود٢١٥٦٦ ٥٨

٦٧.٥٣٠٥١٣٣.٥٢٤٠١٥.٥٣١١٧.٥يوسف عمرو قناوى دمحم قناوى٢١٥٦٧ ٥٨

٧٨٣٥.٥٥٧٣٩٢٦٤١٩.٥٣٣١٦.٥يوسف دمحم حامد ابو زيد٢١٥٦٨ ٥٤.٥

٧٦.٥٣٦٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥٢٠٣٦.٥١٥.٥يوسف دمحم صابر عبدالتواب٢١٥٦٩ ٦٠

٧٢٣١.٥٤٨٣٣٢٤٢١٩٣٣١٧.٥يوسف دمحم دمحم توفيق محمود الصولي٢١٥٧٠ ٥٧.٥

٧٨٣٧.٥٥٦٣٩٢٧٠.٥١٦.٥٣٧١٥يوسف محمود سعيد دمحم٢١٥٧١ ٦٠

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٦يوسف هانى عبده جاد٢١٥٧٢ ٦٠

٧٤.٥٣٠.٥٥٣٣٢٢٤٦.٥١٧٣٥.٥١٥يوسف وليد رضوان اسماعيل٢١٥٧٣ ٥٦.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩.٥٤٠١٦.٥اسراء عماد احمد دمحم سليمان٢١٥٧٤ ٦٠

٧٠٣٢٥٤٣٠٢٤٥.٥١٦.٥٣١١٧.٥االء فريد محمود كامل دمحم٢١٥٧٥ ٥٩.٥

٧٦٣٧.٥٥٦٣٧.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥ايه يحي كمال الدين دمحم٢١٥٧٦ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٣٨١٧.٥بسملة طالل احمد دمحم٢١٥٧٧ ٦٠

٧١.٥٣٦.٥٥٣٣٠٢٤٨١٥٣٥.٥١٥بسملة وجدى يوسف السيد٢١٥٧٨ ٥٧

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦٢٦٦.٥١٥.٥٣٦١٥.٥تسنيم سيد احمد دمحم٢١٥٧٩ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٣١٥٣٦١٦.٥تسنيم عبدهللا محمود عبدهللا٢١٥٨٠ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٠٣١٢٥٧.٥١٧٣٧١٥.٥تقى سمير سيد على٢١٥٨١ ٦٠

٧٩٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٦.٥١٨جنى عالء ابراهيم على٢١٥٨٢ ٥٩

٧٣.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥٢٥٧١٥٣٧١٦.٥جوليا مجدى ميخائيل محارب٢١٥٨٣ ٥٩.٥

٧٨٣٥.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٧جيهان سامى رزق ابراهيم٢١٥٨٤ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٥.٥٣٩.٥١٦جيهان عبدهللا السيد ابراهيم٢١٥٨٥ ٥٩

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠حبيبة حسن عبدالوهاب عبدالوهاب٢١٥٨٦ ٠

٧٩.٥٣٩٥٤.٥٣٨٢٧١١٥.٥٣٧.٥١٥.٥رحمه قتحى عبده الشرقاوى٢١٥٨٧ ٦٠

٦٥.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢٣٢.٥١٩٣٦١٥.٥رنا طارق دمحم دمحم٢١٥٨٨ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤١٩.٥٣٨١٧رنا وائل عبدالفتاح دمحم٢١٥٨٩ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٥.٥١٥٣٨١٦.٥رنيم عابدين السعيد الغباري٢١٥٩٠ ٦٠

٦٧.٥٣٩٥٢٣٠٢٣٨.٥١٥٣٨١٥رنين حمدان على حسن٢١٥٩١ ٥٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ١٩٩ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٢٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٤٩.٥١٥٣٨١٦رواء دمحم سعيد يوسف٢١٥٩٢ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٦٥١٣٤٢٥٢١٥٣٨.٥١٦روان احمد عبدالعظيم عبد السميع٢١٥٩٣ ٥٧.٥

٧١٣٠.٥٤٨.٥٣١٢٤٠.٥١٥٣٨١٥روان سامح نبيل توفيق عامر٢١٥٩٤ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٧.٥٤٠١٦روان دمحم عبدالجليل دمحم٢١٥٩٥ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠روان دمحم عبدالعاطى عوض هللا٢١٥٩٦ ٠

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٨٢٧١١٨.٥٣٧١٧روان محمود على سليمان٢١٥٩٧ ٦٠

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٧١٩.٥٣٨١٦.٥رودينا ايهاب احمد أمين٢١٥٩٨ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨٣٦.٥٢٧٣١٨٣٦١٦رودينا دمحم عبدالسالم دمحم دمحم٢١٥٩٩ ٦٠

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٦١٩٣٧١٨ريم وائل عبدالفتاح دمحم٢١٦٠٠ ٦٠

٧٨٣٩٥٣٣٤.٥٢٦٤١٧.٥٣٥.٥١٨.٥ريناد طارق دمحم عبدالفتاح٢١٦٠١ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٧٥١.٥٣٦٢٥٦.٥١٧.٥٣٥.٥١٩.٥زينب احمد صالح عبداللاله٢١٦٠٢ ٥٩.٥

٧٨٣٨٥٧.٥٣٩٢٧١١٩٣٦.٥١٩.٥ساره ابراهيم صالح الدين ابراهيم٢١٦٠٣ ٥٨.٥

٧٨٣٣.٥٥٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٦١٩.٥ساره محسن احمد حنفى٢١٦٠٤ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢١٨٣٦.٥١٩.٥سدرة حسين ابراهيم امين٢١٦٠٥ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٩.٥سلمى اسامة فاروق محمود العليمي٢١٦٠٦ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢١٥٣٦١٦سلمى اشرف محمود الشنوانى٢١٦٠٧ ٥٩.٥

٧٨٣٩٥٦٣٨.٥٢٧١١٨.٥٣٨١٥.٥سلمى صالح دمحم حسن٢١٦٠٨ ٥٩.٥

٦٦٣٧٥٤٣٢.٥٢٤٨١٨.٥٣٢.٥١٧سلمى عبدالحميد دمحم عبد الحميد٢١٦٠٩ ٥٨.٥

٧٠٣٤٥٠.٥٣٠٢٤٠.٥١٦.٥٣٤.٥١٦.٥سلمى دمحم غريب محمود صالح٢١٦١٠ ٥٦

٧٨.٥٣٩٥٦٣٧.٥٢٧١١٧.٥٣٧.٥١٥.٥سلمى دمحم دمحم ابو زيد٢١٦١١ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٧٣٨٢٧٠.٥١٧٣٧.٥١٧.٥سما ابراهيم محمود احمد٢١٦١٢ ٦٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٥٣٦١٦.٥سما اشرف محمود الشنوانى٢١٦١٣ ٥٩

٧٧٣٩٥٥٣٨٢٦٩١٥٣٨١٦سما سيد عتيق احمد عتيق٢١٦١٤ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٤٠١٩سما عصام السيد احمد٢١٦١٥ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٤١٧٣٧١٨.٥سما ياسر السيد عبدهللا٢١٦١٦ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٥٣٤٢٦٢.٥١٥٣٨١٦سماء عصام احمد عفيفى٢١٦١٧ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٧٠١٦.٥٣٨.٥١٦.٥سها سعيد ابراهيم زيدان٢١٦١٨ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٩٣٧١٨.٥شرين دمحم دمحم على خاطر٢١٦١٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٣٨٢٧٢.٥١٥٣٤١٥شهد اسامه حسين عبده٢١٦٢٠ ٥٩.٥

٧٧٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٦٨.٥١٦٣٨١٦شهد جمال دمحم عبدالعليم مرسى٢١٦٢١ ٥٧.٥

٧٣.٥٣١٤٦.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٤١٧.٥شهد صالح عبدالاله عبدهللا٢١٦٢٢ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨٥٨٣٩٢٧٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٨شهد محمود دمحم عبدالرحمن٢١٦٢٣ ٥٨
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٧٣٣٨.٥٥١.٥٣٠٢٤٨.٥١٥٣٤.٥١٦فرح دمحم احمد عبده٢١٦٢٤ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٨١٦فرح وليد ابراهيم دمحم داود٢١٦٢٥ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٨٣٨.٥٢٦٩.٥١٥.٥٣٦١٦.٥فريدة اسامة ابراهيم دمحم الفولى٢١٦٢٦ ٥٩

٧٣٣٢٥٣.٥٣٣٢٥٠.٥١٥٣٤.٥١٧.٥فيروز هاني دمحم عبدالسميع٢١٦٢٧ ٥٩

٧٦٣٤.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٦٦١٥٣٩١٧.٥كرستين ثابت عدلى مسعود٢١٦٢٨ ٥٨.٥

٧٨٣٦٥٨.٥٣٨٢٦٩.٥١٧.٥٣٤١٦كنزي رضا احمد خليل٢١٦٢٩ ٥٩

٧٤٣٠٤٩.٥٣٠.٥٢٣٨١٥٣٠١٧كنزي دمحم صالح بنداري٢١٦٣٠ ٥٤

٧٨.٥٣٨٥٧٣٩٢٧٢.٥١٩.٥٣٧١٧.٥الرين حسن عبدالمنعم ابراهيم٢١٦٣١ ٦٠

٧٣٣٢.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٢١٧٣٤١٦لوجين احمد عصمت عطية٢١٦٣٢ ٥٨.٥

٧٩٣٧.٥٥٧.٥٣٩٢٧٢١٨٣٧١٦لينا سيف الدين احمد رمضان دمحم٢١٦٣٣ ٥٩

٧٦٣٤.٥٤٨.٥٣٤٢٥١.٥١٧٣٨١٨لينه صابر عبدهللا ابو الريش٢١٦٣٤ ٥٨.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٦٣٥١٥.٥مريم اشرف فاروق ابراهيم٢١٦٣٥ ٥٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠مريم ايهاب ممدوح دمحم رمزي٢١٦٣٦ ٠

٧٠.٥٣١.٥٤٩.٥٣٠٢٣٩١٩.٥٣٧١٨مريم تيسير دمحم احمد عبدالرسول٢١٦٣٧ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣١٩٣٨١٧.٥مريم رضا احمد محمود٢١٦٣٨ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٤٢٥٣١٦.٥٣٨١٧مريم رفاعي حسن زروق٢١٦٣٩ ٥٨.٥

٧٤٣٦.٥٥٢.٥٣٣٢٥٦١٩.٥٣٥١٨.٥مريم شاذلى عبد ربه بدوى٢١٦٤٠ ٦٠

٧٥٣٢.٥٥٣.٥٣٧٢٥٨١٨٣٨.٥١٨.٥مريم عيد بالمون زكى٢١٦٤١ ٦٠

٧٩٣٣.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨٣٨.٥١٨مريم فتحى قطب السيد٢١٦٤٢ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٤١٧٣٦.٥١٨مريم وائل على الشحات عطية٢١٦٤٣ ٦٠

٦٩٣٠٤٥.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٥١٥.٥مريم وائل على هريدى٢١٦٤٤ ٥٧

٧٧.٥٣٧.٥٤٩٣٧٢٥٩١٦.٥٣٦١٧ملك عبدالعال دمحم دمحم٢١٦٤٥ ٥٨

٧٨.٥٣٣٥٣.٥٣٨٢٦١١٦.٥٣٥١٧ملك دمحم دسوقى رجب دمحم٢١٦٤٦ ٥٨

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٧٣٧١٦.٥منةهللا سامى يحى محمود٢١٦٤٧ ٦٠

٧٦٣٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٦١٧٣٦١٧منةهللا دمحم فتحى على٢١٦٤٨ ٦٠

٧٦٣١.٥٥٢٣٠.٥٢٤٣.٥١٨.٥٣٧.٥١٧منةهللا مصطفى رمضان مصطفى٢١٦٤٩ ٥٣.٥

٧٤.٥٣١٤٨٣٠.٥٢٣٦١٨.٥٣٤.٥١٩منه السيد عبدالكريم عبد الغفار٢١٦٥٠ ٥٢

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٨.٥٣٨١٨منه صالح على احمد٢١٦٥١ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧٢٠٣٧.٥١٩مى مصطفى دمحم الصادق٢١٦٥٢ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٠٣٠٢٤٩١٧٣٨١٧ميار دمحم احمد احمد بلبول٢١٦٥٣ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٦٢١٨.٥٣٧.٥١٨نادين احمد السيد عبدالعاطي احمد٢١٦٥٤ ٦٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٦٣٧٢٦٢١٩.٥٣٥.٥١٨نهلة على احمد على٢١٦٥٥ ٦٠
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٧٧٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٦٥١٦٣٧١٧نورا دمحم عواد حافظ٢١٦٥٦ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٥.٥٣٨١٧.٥نورهان عمرو دمحم مصطفى٢١٦٥٧ ٦٠

٧٢.٥٣٤٥٢٣٠٢٤٨.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥نورهان كساب صبح دمحم٢١٦٥٨ ٦٠

٧٨٣٩٥٣.٥٣٥.٥٢٦٥١٦٣٧.٥١٧نورهان مجدي عبدالحميد دمحم٢١٦٥٩ ٥٩

٧٦٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٩.٥١٩.٥٣٨.٥١٨نيره احمد حسين دمحم٢١٦٦٠ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٤.٥٣٩٢٧١١٥.٥٣٨.٥١٧هاجر دمحم محمود ابراهيم٢١٦٦١ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٢٣٢.٥٢٥٧.٥١٥٣٧.٥١٨هبه هللا طارق محمود مبارك٢١٦٦٢ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥١.٥٣٢.٥٢٥٤١٥٣٨١٧.٥هدا احمد فتحى شحاته٢١٦٦٣ ٥٧

٧٩٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٧٤١٨.٥٣٥.٥١٧.٥هدى تامر ابراهيم الدسوقى حجاب٢١٦٦٤ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٩١٦٣٦.٥١٩هنا ايهاب منصور احمد٢١٦٦٥ ٦٠

٧٤٣٢٥١.٥٣٠٢٤٤١٧.٥٣٣١٧هنا دمحم فاروق عبدالفتاح٢١٦٦٦ ٥٦.٥

٧٦٣٨٥٣٣٧.٥٢٦٤.٥١٦٣٧١٦.٥هناء هيثم مصطفى محمود٢١٦٦٧ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥١٣٤.٥٢٥٨١٥.٥٣٨١٨يؤنا شافان زاهر عبدالمسيح٢١٦٦٨ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٦.٥٤٨٣٠.٥٢٥٠١٧٣٩١٦يارا محمود احمد توفيق٢١٦٦٩ ٥٧.٥

٧٣٣٧.٥٥٣٣٩.٥٢٦٣١٨.٥٣٧١٧ياسمين نهاد دمحم عبدالفتاح٢١٦٧٠ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٧٠١٥.٥٣٩١٧.٥ياسمين وليد طه دمحم٢١٦٧١ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٢٣٢.٥٢٦٠١٦.٥٣٧.٥١٧يمنى زهيرى يوسف عبدالستار٢١٦٧٢ ٦٠
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االسماعيلية شمال السالم الرسمية ع لغاتاالدارة المدرسة
٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٨.٥١٩.٥٣٧.٥١٧.٥احمد حمدى محمود الشرباصي٢١٦٧٣ ٦٠

٧٦٣٩٥٦٣٦٢٦٥١٩.٥٣٦١٧.٥احمد عصام احمد سيد٢١٦٧٤ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥٧.٥٣٧٢٦٨١٩.٥٣٤١٧.٥احمد دمحم عرفة ابو ورده٢١٦٧٥ ٦٠

٧٦٣٩.٥٥٧.٥٣٦.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٨١٨.٥احمد دمحم مصطفى دمحم٢١٦٧٦ ٥٧

٧٣٣٩.٥٥٣٣٦٢٥٧١٧٣٦.٥١٨.٥احمد وليد احمد عوض هللا٢١٦٧٧ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٩٥٣.٥٣٥.٥٢٥٧.٥١٨٣٥.٥١٨.٥ادهم دمحم فكرى دمحم٢١٦٧٨ ٥٥

٧٣.٥٣٨٥٤.٥٣٦.٥٢٥٩١٧٣٥١٩اسامة سمير مرسي مصطفى٢١٦٧٩ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٣٣٤.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٤١٨.٥امين دمحم امين ابراهيم٢١٦٨٠ ٥٣

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٨.٥١٨اندرو اقلديوس بخيت جيد٢١٦٨١ ٦٠

٧٦٣٨٥٧٣٥.٥٢٦٤.٥١٥.٥٣٧١٧باسل ابراهيم دمحم ابراهيم٢١٦٨٢ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٦٣٣٢٦٤١٩٣٦.٥١٨زياد احمد عبدالرافع ابو الخير٢١٦٨٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٦.٥١٨زياد عبده فتحي عبدالمقصود٢١٦٨٤ ٥٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٤١٩٣٧.٥١٩زياد دمحم السيد علي٢١٦٨٥ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٣٨٢٧٤١٨.٥٣٥١٨زياد دمحم سيد دمحم على٢١٦٨٦ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٣٩٢٧٦١٩.٥٣٨١٨سعيد دمحم سيد دمحم٢١٦٨٧ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩٢٧٦.٥١٩.٥٣٤.٥١٧سيف الدين احمد دمحم عبدالحميد٢١٦٨٨ ٥٨

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٥.٥١٩٣٣.٥١٧.٥سيف الدين دمحم عبدالفتاح دمحم حسن٢١٦٨٩ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩٣٨٢٧٥١٩٣٥١٨شريف دمحم عبدالرافع ابو الخير٢١٦٩٠ ٦٠

٧٣٣٩.٥٥٧٣٧٢٦٦.٥١٧.٥٣٦١٩عبدالرحمن حامد خلف عبد الرحيم٢١٦٩١ ٦٠

٧٣٣٧.٥٥٨.٥٣٩٢٦٧١٩٣٧١٧.٥عبدالرحمن دمحم عبده عبدهللا موسي٢١٦٩٢ ٥٩

٧٣.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٢١٩٣٥١٩عبدالرحمن مشعال رزق هللا مراد٢١٦٩٣ ٥٦

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٦.٥٢٦٩١٩.٥٣٨١٨.٥عبدهللا سعيد محمود سعد٢١٦٩٤ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٧٣٨٢٦٨١٨.٥٣٩١٨.٥على سيد على دمحم٢١٦٩٥ ٥٧

٧٥٣٩٥٨٤٠٢٧١.٥١٨٣٧.٥١٩.٥عمر احمد عبدالقادر ابو اليزيد٢١٦٩٦ ٥٩.٥

٧٠.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٣.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٧١٨عمر احمد فؤاد عبدالرحمن٢١٦٩٧ ٥٣.٥

٧٠.٥٣٨.٥٥٠٣٤.٥٢٥٣١٧.٥٣٤.٥١٧عمر دمحم محمود دمحم٢١٦٩٨ ٥٩.٥

٧١.٥٤٠٥٤.٥٣٧٢٦٣١٨٣٦.٥١٧كريم ايمن الليثى حسنين٢١٦٩٩ ٦٠

٧٣٣٨.٥٥٥.٥٣٢.٥٢٥٧١٦٣٦.٥١٧.٥كريم خالد فوزى مناع٢١٧٠٠ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٧.٥١٧كريم عصام غريب ابو اليسر٢١٧٠١ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٨١٨.٥٣٦.٥١٥كريم دمحم محمود عبدالشافى٢١٧٠٢ ٦٠

٧٢٣٨٥٦٣٧٢٦٠١٨٣٤.٥١٧كمال احمد دمحم دمحم٢١٧٠٣ ٥٧
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٧٦٣٨٥٩.٥٣٨.٥٢٧١١٨٣٧١٧.٥كيفين مجدي وليم بطرس٢١٧٠٤ ٥٩

٧٤.٥٣٧.٥٥٥٣٥٢٦٠١٧٣٧.٥١٧.٥مازن دمحم سيد دمحم٢١٧٠٥ ٥٨

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٣٤٢٦١١٧.٥٣٧١٦.٥مازن دمحم عبدالنبى احمد٢١٧٠٦ ٥٧

٧٣.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧٢٦١.٥١٦٣٤.٥١٧دمحم بدرالدين دمحم دمحم امام٢١٧٠٧ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٥٣٧٢٦٣١٩.٥٣٤١٩دمحم عبدالحى اسماعيل احمد٢١٧٠٨ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٥٣٧.٥٢٦٥١٧.٥٣٥١٨دمحم عمر صادق عبدالكريم٢١٧٠٩ ٥٩

٧٣٤٠٥٦.٥٣٣.٥٢٦١١٧.٥٣٤.٥١٥.٥دمحم يوسف توفيق تميم عبدالحليم٢١٧١٠ ٥٨

٧٤٣٩.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٤٧.٥١٨.٥٣٨.٥١٩محمود حسن عبدالفتاح موسى٢١٧١١ ٥٤

٧٧٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٣١٩٣٦١٩مصطفى دمحم الشحات ابو الخير٢١٧١٢ ٦٠

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٧١٨.٥٣٨١٩.٥معاذ السيد البدوي فاروق٢١٧١٣ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٧٠١٨.٥٣٧١٧.٥معاذ فرج سلمي سالمان سالم٢١٧١٤ ٥٧

٧٤.٥٤٠٥٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٤١٨معتز احمد مصطفى على٢١٧١٥ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٧١١٨٣٤١٧يوسف احمد دمحم عبدالمطلب٢١٧١٦ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٨٥٤٣٨٢٦٤.٥١٨٣٥١٧.٥يوسف الحسيني دمحم دمحم٢١٧١٧ ٥٩

٧٠.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٥٢٤٩١٧٣٥.٥١٨يوسف عالء عبدالهادي ابراهيم٢١٧١٨ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣١.٥١٨.٥يوسف محمود سليمان عطية٢١٧١٩ ٥٩

٧٩٣٨٥٧٤٠٢٧٤١٨.٥٣٥.٥١٩يوسف مصطفى دمحم صالح٢١٧٢٠ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٦٤٠٢٧١.٥١٨.٥٣٥.٥١٩يوسف وائل السيد على٢١٧٢١ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٩يوسف وليد كمال السيد٢١٧٢٢ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٧٠١٨.٥٣٩١٩امنية مصطفى حسان دمحم٢١٧٢٣ ٦٠

٧٧٤٠٥١.٥٣٨٢٦٦.٥١٨.٥٣٦١٩امينة وليد اسماعيل ابراهيم٢١٧٢٤ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٢.٥٣٨٢٦٦١٨.٥٣٧١٩ايمان نبيل عبدالعزيز رضوان٢١٧٢٥ ٥٩

٦٧.٥٣٩٤٦.٥٣٠٢٣٨١٨.٥٣٧١٧ايه ابراهيم سعد زغلول٢١٧٢٦ ٥٥

٧٨٤٠٥٢٣٦٢٦٥.٥١٨٣٩١٧ايه احمد الدسوقى ابراهيم٢١٧٢٧ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٧.٥١٦.٥ايه عصام الدين محمود قطب٢١٧٢٨ ٦٠

٧٣٣٨.٥٥١٣٣.٥٢٤٨.٥١٧.٥٣٨١٦.٥جنى احمد عادل دمحم٢١٧٢٩ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦٢٦٣.٥١٦٣٩١٧جنى عبدالحميد اسماعيل عبد الحميد٢١٧٣٠ ٦٠

٧٨٣٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨١٧.٥٤٠١٧حنين حسن السيد دمحم٢١٧٣١ ٦٠

٧٧٣٥.٥٥٥٣٥.٥٢٦٣١٦.٥٣٧.٥١٧حنين دمحم فاروق محمود٢١٧٣٢ ٦٠

٧٦.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٣٢٦٢.٥١٩.٥٣٧١٨.٥دينا الصباح راضى دمحم٢١٧٣٣ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٩.٥٣٨١٨.٥رازان عمرو عطية عبدالوهاب٢١٧٣٤ ٦٠

٧٣.٥٣٦.٥٥٧٣٧.٥٢٦٤.٥١٩.٥٣٩١٨.٥روان سمير صديق صادق يوسف٢١٧٣٥ ٦٠
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٧٦.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣١٩.٥٣٨١٨.٥روان سيد عبدالمحسن حسين٢١٧٣٦ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٥٣١٢٥٩١٨.٥٣٨١٨روينا قطب حسن احمد٢١٧٣٧ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٩٣٧.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٧١٨.٥ريتاج عصام حامد ابراهيم٢١٧٣٨ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٣.٥٢٠٣٨١٧ريم محمود سيد محمود٢١٧٣٩ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٣١٨.٥٣٨١٦سجدة اشرف عبدالفتاح شعبان٢١٧٤٠ ٥٨.٥

٧٧٣٧٥٥.٥٣٤٢٥٩١٧.٥٣٨١٦.٥سلمى رجب نحاس احمد٢١٧٤١ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٤٢٦٥١٧٣٨١٧عائشة ابراهيم السيد محى الدين٢١٧٤٢ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٣١٩.٥٣٨١٧عال احمد عبدالحميد احمد٢١٧٤٣ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٧.٥٣٧٢٧٠١٧٣٨.٥١٧عال خالد عبدهللا خويطر٢١٧٤٤ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٧١٦فتينة احمد سيد احمد٢١٧٤٥ ٦٠

٧٤.٥٣٢٥٣٣٠٢٤٨.٥١٨٣٤.٥١٦كنزى وليد خليل عبدالجليل٢١٧٤٦ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٥.٥١٩٣٩.٥١٦مارينا محب مسعد رزق٢١٧٤٧ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٩١٦مرام دمحم حسن حسن٢١٧٤٨ ٦٠

٧٧٣٨٥٥٣٦٢٦٦١٨.٥٣٦١٦.٥مريم صالح احمد على صالح٢١٧٤٩ ٦٠

٧٥.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٤٢٦٢.٥١٧٣٣١٧مريم عادل السيد عطية٢١٧٥٠ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩٣٨.٥١٩مريم عبدرب الرسول حسن محمود٢١٧٥١ ٦٠

٧٣.٥٣٠.٥٥١٣٢٢٤٦١٥.٥٣٦١٧مريم عمرو دمحم رجب٢١٧٥٢ ٥٩

٧٩٣٥.٥٥٤.٥٣٣٢٥٧١٨.٥٣٧.٥١٧منةهللا دمحم ابراهيم دمحم عبدالرازق٢١٧٥٣ ٥٥

٧٨٣٤.٥٥٥٣٤.٥٢٦٢١٨٣٨١٧.٥منه رضا السيد دمحم٢١٧٥٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٨٢٠ندى حاتم امين دمحم٢١٧٥٥ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٦.٥٢٧١١٧٣٨١٨.٥نهله دمحم عبده عابدين٢١٧٥٦ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٩١٩نور هاني دمحم جمال٢١٧٥٧ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٩١٨.٥٣٨.٥١٩هفين هانى مكرم نصيف٢١٧٥٨ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٨١٩هنا هيثم احمد السيد٢١٧٥٩ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٩١٨.٥٣٩١٩.٥يارا سامى دمحم عبدالفتاح٢١٧٦٠ ٦٠

٧١.٥٣٦٥١.٥٣٦.٥٢٥٥١٩٣٣١٨.٥ياسمين احمد عبدالحميد عكاشة٢١٧٦١ ٥٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٤١٩.٥٣٩١٩.٥ياسمين اشرف دمحم انور حسن ابراهيم٢١٧٦٢ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٩١٨.٥ياسمين مجدى عبدالكريم دمحم٢١٧٦٣ ٥٩.٥

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٥٣٨١٩.٥ياسمين دمحم فاروق محمود٢١٧٦٤ ٦٠
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االسماعيلية شمال الطائف الرسمية اعدادي للغات االدارة المدرسة
٧٥.٥٤٠٥٤.٥٣٧٢٦٤١٦٣٧١٨ابراهيم سيد احمد السيد صالح٢١٧٦٥ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٥٤٣٢.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٤١٦.٥ابراهيم محمود ابراهيم السيد٢١٧٦٦ ٥٩

٧٤٣٨.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٤١٧.٥ابو المجد دمحم ابو المجد دمحم ابوالمجد٢١٧٦٧ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٥٣٧.٥٢٦٧١٨٣٥.٥١٧احمد السيد خليل دمحم مهدي٢١٧٦٨ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧.٥١٧٣٤.٥١٥احمد جمال الدين ابراهيم زهران٢١٧٦٩ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٨٥٥.٥٣٢.٥٢٥٩.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥احمد كامل احمد دياب٢١٧٧٠ ٥٩

٦٠.٥٣٦٤٧٢٣٢١٧.٥١٥٣٤١٧احمد دمحم سعد الدين السيد٢١٧٧١ ٥١

٧٠٣٧٥٢٣٠٢٤٨.٥١٦.٥٣٤١٨.٥احمد دمحم عباس مصطفى٢١٧٧٢ ٥٩.٥

٧٧٣٨٥١.٥٣٠٢٥٥١٥.٥٣٦.٥١٨.٥احمد دمحم على خليل٢١٧٧٣ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢٤٨.٥١٥٣٤.٥١٦احمد مصطفى عبدالجليل مهدي٢١٧٧٤ ٥٩.٥

٧٦٣٨٥٢٣٥.٥٢٦١.٥١٥٣٦١٧.٥احمد معتز زكي الدمحمي٢١٧٧٥ ٦٠

٧٢.٥٣٤.٥٤٩٣٣٢٤٥.٥١٥.٥٣٠١٧.٥احمد موسي عبدهللا دمحم٢١٧٧٦ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٢٤٦.٥٣٠.٥٢٣١.٥١٩٣٦١٧احمد وليد عبدهللا مصطفى٢١٧٧٧ ٥٦

٧٤.٥٣٨٥٦.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٦١٧.٥ادهم أحمد فؤاد فرج٢١٧٧٨ ٥٨

٧٥٣٧.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٧١٨٣٣١٨ادهم هشام محمود حسين٢١٧٧٩ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٧٥٥٣٧.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٣.٥١٦.٥اسامه دمحم عبدالمنعم اسامه٢١٧٨٠ ٥٧.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٦.٥١٦.٥٣٦١٧.٥اسالم دمحم احمد عبدالكريم٢١٧٨١ ٦٠

٦٥.٥٣٣.٥٥١.٥٣١٢٣٥.٥١٥.٥٣٦١٦جورج ماجد رزق هللا زايد٢١٧٨٢ ٥٤

٧٣.٥٣٥.٥٥٣٣٢٢٥٣١٧٣٥.٥١٧خالد دمحم ابراهيم سيد٢١٧٨٣ ٥٩

٧٥.٥٣٧٥٣.٥٣٤٢٥٩١٧.٥٣٧١٦خالد منتصر سيد عبدالحليم٢١٧٨٤ ٥٩

٧٤٣٥٥٣.٥٣٠٢٥٢١٧.٥٣٣.٥١٦.٥خالد وليد حسنى عبداللطيف٢١٧٨٥ ٥٩.٥

٧٨٣٨٥٦٣٨.٥٢٧٠١٦.٥٣٥١٦.٥رامز اسامة فتحى دمحم٢١٧٨٦ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٤٥١٣٣.٥٢٥٤١٥٣٤.٥١٥.٥زياد ايهاب السيد دمحم٢١٧٨٧ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٣٧١٨.٥زياد مصطفى حمدان حسين٢١٧٨٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٧٥١٣٩٢٦٢.٥١٧٣٦١٩زياد وليد توفيق مصباح٢١٧٨٩ ٥٩

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٦١٨.٥ساجد دمحم صابر دمحم٢١٧٩٠ ٦٠

٧٨٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٣١٩سمير سيد عيد عبدهللا٢١٧٩١ ٥٩.٥

٦٢٣٠٣٩٢٢.٥٢٠٨١٥٣٠١٦عبدالرحمن جمال عرفات عامر٢١٧٩٢ ٥٤.٥

٧٦٣٦٥٠٣٦.٥٢٥٧١٥٣١.٥١٨عبدالرحمن جمال دمحم السيد٢١٧٩٣ ٥٨.٥

٦٦.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٢٢٣٣.٥١٥٣٥.٥١٨عبدالرحمن عاطف علي حسن٢١٧٩٤ ٥١

٦٩.٥٣٠.٥٤٩٣١.٥٢٣٢.٥١٥٣١١٦.٥عبدالرحمن مصطفى خليل مصطفى٢١٧٩٥ ٥٢
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٧٩٣٦٥٦.٥٤٠٢٧٠١٦٣٦.٥١٩عبدهللا اشرف ممدوح عبد الحفيظ٢١٧٩٦ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٥٣٦١٨عبدهللا السيد عبد المجيد اسماعيل غمرى٢١٧٩٧ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠١٥٣٤.٥١٦.٥عبدهللا حسن رمضان احمد٢١٧٩٨ ٥٩.٥

٧١.٥٣٠٤٦.٥٣٣.٥٢٣٨١٧.٥٣٢١٨.٥علي هاني علي دمحم علي٢١٧٩٩ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨١٩.٥٣٨١٨.٥عمر احمد عوض عطية٢١٨٠٠ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٧٣٧٢٧٠.٥١٧٣٥.٥١٨عمر عابدين علي العيسوي٢١٨٠١ ٦٠

٦٠.٥٣٠٤٦٢١.٥٢٠٣١٥٣٥.٥١٥عمر دمحم ابراهيم إبراهيم دمحم٢١٨٠٢ ٤٥

٧٦٣٨٥٤٣٤.٥٢٦٢.٥١٥٣٧١٦.٥كريم دمحم جابر علي٢١٨٠٣ ٦٠

٧٥٣٨٥٢.٥٣٥.٥٢٦١١٦٣٣.٥١٧مازن حسام السيد حسين هيصم٢١٨٠٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٣٧.٥٢٧٦١٦.٥٣٨١٧.٥مازن مصطفى محمود دمحم٢١٨٠٥ ٦٠

٧٥.٥٣٤٥٥.٥٣٨٢٦١١٧.٥٣٥.٥١٦مازن وائل دمحم سيد٢١٨٠٦ ٥٨

٦٧٣٢.٥٤٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٦١٧.٥دمحم احمد الهامي اسماعيل٢١٨٠٧ ٥٩

٧٨٣٦٥٥.٥٣٣٢٦٠١٥.٥٣٨١٦دمحم احمد جمعة حسانين٢١٨٠٨ ٥٧.٥

٧٢٣٠.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣٤١٥٣٢.٥١٥دمحم احمد عبدالعظيم دمحم غانم٢١٨٠٩ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٧٥٢٣٦٢٥٩.٥١٧٣٧١٥دمحم احمد دمحم احمد٢١٨١٠ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٢٣٣.٥٢٥٥.٥١٧٣٩١٦دمحم احمد دمحم رجب ابو العال٢١٨١١ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧٣٨١٧دمحم السيد ابراهيم دمحم٢١٨١٢ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٥٣٦١٨دمحم ايهاب دمحم عبده٢١٨١٣ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٧١١٧٣٦١٨.٥دمحم ايهاب دمحم عبده عطيه٢١٨١٤ ٥٩

٧٣.٥٣٧٥٢٣٠٢٥١.٥١٥٣٧١٨دمحم حسن دمحم الشوادفى٢١٨١٥ ٥٩

٦٧٣٠٤٩.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٦.٥١٧دمحم سيد احمد عبدهللا شاكر العجوز٢١٨١٦ ٥٥

٧٨.٥٤٠٥٩٣٧.٥٢٧٥١٥٣٦١٦دمحم طارق دمحم ابو الميله مهنى٢١٨١٧ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٧١.٥١٥٣٥١٧دمحم عمرو عبدالقوي ابراهيم٢١٨١٨ ٦٠

٧٦٣٣.٥٥٠٣١.٥٢٥٠١٥٣٥١٧دمحم محمود دمحم يوسف٢١٨١٩ ٥٩

٧٣.٥٣٦.٥٥٥٣٠٢٥٤.٥١٥.٥٣٧١٧دمحم موسى على دمحم موسى٢١٨٢٠ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٥٣٠.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٦١٧محمود سعيد محمود حبيب٢١٨٢١ ٥٩

٦٧٣٥.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٤٢.٥١٦٣٥١٧مروان دمحم دمحم السيد٢١٨٢٢ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٣.٥٣٥.٥٢٦٥.٥١٥٣٨١٧.٥مصطفي احمد سعيد دمحم قنديل٢١٨٢٣ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٦١٧مصطفى ماهر مصطفى ماهر٢١٨٢٤ ٦٠

٧٦٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٢١٦.٥٣٦١٧مصطفى دمحم البشير مصطفى احمد٢١٨٢٥ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠مصطفى دمحم مصطفى البرعى٢١٨٢٦ ٠

٧٤٣٢.٥٤٨.٥٣٥٢٤٧١٦٣٢١٧مكرم على دمحم مكرم٢١٨٢٧ ٥٧
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٧٣.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٤٢٥٨١٧٣٧.٥١٧.٥ممدوح ابراهيم عزيز زكى٢١٨٢٨ ٥٨.٥

٧٥٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٦٥١٦.٥٣٧١٩يحيى على صالح على صالح٢١٨٢٩ ٥٩

٧٥٣٦٥٧.٥٣٤.٥٢٦٢١٥٣٧.٥١٧يحيي دمحم محمود دمحم٢١٨٣٠ ٥٩

٧٠.٥٣٥٤٨٣٠٢٣٥.٥١٥٣٣١٥.٥يوسف احمد عيد عمر٢١٨٣١ ٥٢

٧٠.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٠.٥٢٤٨١٧٣٦١٨يوسف ايمن أحمد السيد صالح٢١٨٣٢ ٥٧

٧٧٣٩٥٣٣١٢٥٧١٨.٥٣٥١٧.٥يوسف دمحم ابو المعاطى مصطفى٢١٨٣٣ ٥٧

٧٣٣٤.٥٥٠٣٤.٥٢٥١١٥.٥٣٢.٥١٦.٥يوسف مدحت احمد محمود٢١٨٣٤ ٥٩

٧٨.٥٣٦٥٦٣٥.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٤١٦يوسف نصر عبدالفتاح على رضوان٢١٨٣٥ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٦.٥٢٦٤١٥٣٧.٥١٦يوسف هشام احمد عطية٢١٨٣٦ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٨٥٤٣٣٢٥٦.٥١٥٣٨١٦.٥اروي دمحم أحمد علي٢١٨٣٧ ٥٨

٧٧٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٧.٥١٥٣٦.٥١٦.٥اريج عبدالنور عبد المنعم عبد القادر٢١٨٣٨ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٨٣٨٢٧٢.٥١٨.٥٣٨.٥١٧االء احمد صالح احمد سلطان٢١٨٣٩ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٤٣٧.٥٢٦٨١٨.٥٣٦.٥١٦.٥االء حسام الدين مصطفي دمحم خليل٢١٨٤٠ ٥٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦١٦.٥٣٦١٧االء خالد حسني عبدالعزيز٢١٨٤١ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٣.٥١٧.٥٣٢١٦االء دمحم ابو زيد عالم٢١٨٤٢ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٩٣٩٢٧١.٥١٨٣٦.٥١٦اماني احمد علي عطية٢١٨٤٣ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩٢٧٥.٥١٩.٥٤٠١٧ايتن وائل حشمت شوقي٢١٨٤٤ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٩٤٠١٦ايتن وسام عادل صبحى٢١٨٤٥ ٦٠

٧٨٣٩٥٥٣٦٢٦٧١٨.٥٣٦.٥١٧.٥ايه فؤاد عبدالرازق مطحنة٢١٨٤٦ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩٢٧٣.٥١٨.٥٣٧.٥١٧بسملة مجدي عبدهللا احمد٢١٨٤٧ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٨.٥٣٧.٥١٦.٥بسمله طارق على جاد٢١٨٤٨ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠تسنيم دمحم مصطفى البرعى٢١٨٤٩ ٠

٧٧٣٧.٥٥٤.٥٣٨٢٦٧١٨.٥٣٦١٧.٥جنى احمد حسام الدين دمحم كامل٢١٨٥٠ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٣٦١٦جنى دمحم محمود عبدالسميع٢١٨٥١ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٧٥.٥١٨٣٧١٧حبيبة دمحم ابراهيم الدسوقي٢١٨٥٢ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٧١١٩٣٦١٦حسنة الحسيني احمد دمحم٢١٨٥٣ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧٤.٥١٨.٥٣٦١٦رؤى حاتم دمحم عبدالرحمن علي٢١٨٥٤ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٥١٦رحمة زكي زكي احمد٢١٨٥٥ ٦٠

٧٢.٥٣٤٥١.٥٣٠٢٤٨١٥.٥٣٧١٨رنا ماهر كمال ابو الفضل٢١٨٥٦ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٣٣٠٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٧روان احمد رمزى دمحم٢١٨٥٧ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٨١٦.٥٣٧١٧.٥روان دمحم عبدالرحمن محمود٢١٨٥٨ ٥٩

٧٤.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٥٢٥٦.٥١٥٣٧١٥رودينة مجدى صالح حسين٢١٨٥٩ ٥٦
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٧١٣٦٥٠٢٣.٥٢٣٩١٢.٥٣٢١٥.٥روال ماهر كمال ابو الفضل٢١٨٦٠ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٥.٥٣٧.٥١٥روالن حسام عبدالعزيز احمد٢١٨٦١ ٦٠

٧٣.٥٣٤٥١٣٢.٥٢٤٨١٥٣٤١٦ريم احمد عبدالفتاح أحمد٢١٨٦٢ ٥٧

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٨١٧زينب اسماعيل دمحم حامد٢١٨٦٣ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٦١٥.٥٣٧١٨.٥سلمى دمحم ابراهيم علي٢١٨٦٤ ٦٠

٧٢٣٦٥٤٣٤٢٥٦١٦.٥٣٥١٥.٥سما خالد فكري عبدالعزيز٢١٨٦٥ ٦٠

٧٥٣٦.٥٥٧٣٤٢٦٢.٥١٧٣٤١٦سمر على السيد متولى السيد٢١٨٦٦ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٤١٥٣٤.٥١٥.٥شهد السيد عبدالرحمن عبدهللا٢١٨٦٧ ٦٠

٧٨٣٧.٥٥٨٣٧.٥٢٧١١٨.٥٣٧١٦.٥شهد عادل على عواد٢١٨٦٨ ٦٠

٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٧.٥١٨.٥عهد عاطف عطية ابراهيم٢١٨٦٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٣٨٢٧٣١٦.٥٣٩١٦فرح ايمن محمود دمحم٢١٨٧٠ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٤٣٥.٥٢٦٤١٦٣٧١٧.٥فرح دمحم احمد شمروخ٢١٨٧١ ٦٠

٧٤.٥٣٧.٥٥٤٣٦.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥فرح دمحم السيد حماد احمد شرف الدين٢١٨٧٢ ٦٠

٧٤٣٤.٥٥١٣٥.٥٢٥٤.٥١٧٣٦.٥١٧لجين احمد مراد على٢١٨٧٣ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٩١٨.٥٣٨.٥١٧مايا وائل دمحم دمحم٢١٨٧٤ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٧٠١٦٣٧١٨.٥مريم احمد دمحم مصطفي٢١٨٧٥ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٧٢١٥٣٨.٥١٨.٥مريم خالد احمد السيد حسن٢١٨٧٦ ٦٠

٧٩٣٩٥٧٣٧٢٧٢١٦٣٨.٥١٩مريم سامح السيد عبدالعزيز٢١٨٧٧ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥٢٥٨.٥١٦٣٦١٥مريم عالم احمد عالم٢١٨٧٨ ٥٨

٧٨.٥٣٨٥٣.٥٣٤.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٦١٧مريم عماد ابراهيم جوده٢١٨٧٩ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٢.٥٣٤٢٥٧١٦٣٨١٧مريم عماد عبدالمالك بولس٢١٨٨٠ ٥٧

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٧.٥٢٦٨.٥١٧٣٦١٨.٥ملك احمد سعيد مصيلحى ابراهيم٢١٨٨١ ٦٠

٧٠٣٢.٥٤٧٣٠٢٣٢١٧٣٣١٧.٥ملك دمحم عبداللة كريم٢١٨٨٢ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٨٥٢٣١٢٥٢.٥١٥٣٦١٧منةهللا السيد عبدالمنعم فرج٢١٨٨٣ ٥٩

٧٢٣٨٤٩.٥٣٠.٥٢٤٨١٥٣٥١٦منةهللا حسين فراج حسين٢١٨٨٤ ٥٨

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٥.٥٣٩١٩منةهللا خالد ثابت عبدالحليم٢١٨٨٥ ٦٠

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٨٢٦٥١٦.٥٣٧١٧.٥منةهللا دمحم سيد احمد عبدهللا جاد٢١٨٨٦ ٥٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢١٥.٥٣٧١٧منه عالء مرسى عبده٢١٨٨٧ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧٣٧١٧ميار دمحم السيد دمحم نور مكي٢١٨٨٨ ٦٠

٧٩.٥٣٧٥٩٣٩٢٧٣.٥١٦٤٠١٩ميريكال رضانه صبرى فايق٢١٨٨٩ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨٣٨.٥١٩ندى اشرف فتوح مهدي٢١٨٩٠ ٦٠

٧٦.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٦٢٦٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٩ندى دمحم احمد عطيه٢١٨٩١ ٦٠
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٧٨.٥٣٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٦٣٧١٥.٥ندى نادر على عواد دمحم٢١٨٩٢ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٣٧.٥١٧نرمين اوسى خليل على سويلم٢١٨٩٣ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٦١٨.٥٣٥١٩نور دمحم احمد السيد نصار٢١٨٩٤ ٦٠

٧٣.٥٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢٤١.٥١٥٣١.٥١٥وصال ايمن رأفت السيد علي٢١٨٩٥ ٥٦.٥
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االسماعيلية شمال المنار الخاصة للغات اإلعدادية١االدارة المدرسة
٧٧٣٥٥١٣٧٢٥٨٢٠٣٣١٦.٥احمد احمد دمحم فهمى على عبداللطيف٢٢٠٦٦ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٧.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٩.٥٣٨١٨احمد ايمن عبدالعظيم دمحم الموافى٢٢٠٦٧ ٥٩

٧٤٣٨٥٦.٥٣٦.٥٢٦٤٢٠٣٦.٥١٧احمد ايهاب دمحم عبدالوهاب٢٢٠٦٨ ٥٩

٧٦.٥٣٢.٥٥٥٣٨٢٦٠٢٠٣٦١٨احمد تامر سيد عبدالعظيم مصطفى الصولى٢٢٠٦٩ ٥٨

٧٤٣١.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٤٥.٥١٩.٥٣٣.٥١٧احمد حاتم مصطفى حسن٢٢٠٧٠ ٥٩

٧٤.٥٣٥٥٠.٥٣٦٢٥٣١٥٤٠١٧احمد حسن احمد اسماعيل عيسى٢٢٠٧١ ٥٧

٧٨٣٧.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧١.٥٢٠٣٧١٧احمد خالد ابراهيم عبدهللا عبدهللا٢٢٠٧٢ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٦.٥١٨.٥احمد سامح الزكى عطية٢٢٠٧٣ ٥٩

٧٠.٥٣٤٥٥٣٥٢٥١.٥١٨٣٤١٦.٥احمد عثمان عبدالسميع سليمان٢٢٠٧٤ ٥٧

٧٥.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٩١٨.٥٣٩.٥١٦.٥احمد عمرو صالح الدين دمحم بصيلى٢٢٠٧٥ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥٢٠٣٩.٥١٧.٥احمد عمرو دمحم سعيد حنوره٢٢٠٧٦ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢١٨٣٨١٧احمد دمحم السيد حسينى الحضرى٢٢٠٧٧ ٥٩.٥

٧٩٣٧٥٧٣٩٢٧١.٥١٨.٥٣٦١٧احمد مصطفى دمحم عبدالمنعم دمحم٢٢٠٧٨ ٥٩.٥

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٥١٧انس سيد احمد السيد احمد نصار٢٢٠٧٩ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٩٣٦١٧اياد دمحم فوزى دمحم زكى دمحم نبيه٢٢٠٨٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٨٢٧٣١٩.٥٣٦١٦.٥اياد هيثم دمحم فؤاد عبدالعاطى دمحم٢٢٠٨١ ٥٩

٧٣.٥٣٨٥٣٣٧.٥٢٦١٢٠٣٩.٥١٨باسم بهاءالدين سيد على عبدهللا٢٢٠٨٢ ٥٩

٧٣٣٧.٥٥٧٣٨٢٦٥.٥١٨.٥٣٩.٥١٨زياد احمد عزت احمد محمود سالمه٢٢٠٨٣ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥١.٥٣٤.٥٢٥٧.٥٢٠٣٩.٥١٧زياد تامر سيد مصطفى على القللى٢٢٠٨٤ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٧٣٧٢٦٥.٥٢٠٣٩.٥١٧زياد دمحم محمود السيد ابراهيم٢٢٠٨٥ ٥٩

٧٨.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٢٢٠٣٩.٥١٧.٥سيف الدين حامد دمحم االقنص٢٢٠٨٦ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٩.٥٣٩.٥١٧.٥طارق زياد حسونه صيام٢٢٠٨٧ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٧٣٧٢٦٧١٨٣٧١٧طه شريف محمود عبدالرحمن٢٢٠٨٨ ٥٨.٥

٧٧٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٦٥١٨٣٦١٥عبدالرحمن اشرف احمد على دمحم٢٢٠٨٩ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٥.٥٣٧٢٦٢١٧.٥٣٨١٥عبدالرحمن محمود احمد ذكى ابراهيم٢٢٠٩٠ ٥٧

٧٦٣٧.٥٥٦٣٦٢٦٤.٥١٨.٥٤٠١٦عبدهللا باسم وحيد الدين دمحم عبدالعزيز٢٢٠٩١ ٥٩

٧٦٣٨.٥٥٤٣٤.٥٢٦١.٥١٨.٥٤٠١٨عبدهللا دمحم احمد عبد الفتاح عثمان٢٢٠٩٢ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٨١٨.٥٣٩١٦.٥على دمحم على شحات دمحم٢٢٠٩٣ ٥٨

٧٣.٥٣٨٥٨٣٦٢٦٢.٥١٩٣٩.٥١٧عمار احمد دمحم محمود دمحم٢٢٠٩٤ ٥٧

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٦٧١٩٣٩.٥١٦.٥عمار سيد حسن جمعه٢٢٠٩٥ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٩٣٩١٧.٥عمر حماده احمد صابر صالح فايد٢٢٠٩٦ ٥٩.٥
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٧١.٥٣١٥٠٣٦.٥٢٤٦١٩٣٩.٥١٥.٥عمر طارق فاروق جاد الرب٢٢٠٩٧ ٥٧

٧٢٣٠٤٥٣٢٢٢٤١٩.٥٣٠.٥١٥عمر عبده جابر عبده الباز٢٢٠٩٨ ٤٥

٧٨٣٨٥٦٣٧.٥٢٦٩١٩.٥٣٨١٦عمر دمحم جالل احمد عراقى٢٢٠٩٩ ٥٩.٥

٧٦٣٨٥٣.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٨٣٨١٧.٥عمر ياسر محمود دمحم عثمان٢٢١٠٠ ٥٩.٥

٧٨٣٧٥٥.٥٣٦٢٦٤١٧.٥٣٥١٦.٥عمرو دمحم انور محمود احمد٢٢١٠١ ٥٧.٥

٧٤٣٨٤٨.٥٣٤٢٥٤١٦٣٠١٦عمرو دمحم على حموده٢٢١٠٢ ٥٩.٥

٧٤٣٦٥٥٣٠.٥٢٥١١٧٣٦١٦فارس تامر على احمد دمحم كساب٢٢١٠٣ ٥٥.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٠١٦قيس دمحم احمد عبدالحليم٢٢١٠٤ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٤٥١.٥٣٢.٥٢٥٣.٥١٧٣٧١٧كريم محسن فاروق ابوالسعود٢٢١٠٥ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٤.٥٢٦٦١٨.٥٣٧١٧مازن دمحم اسماعيل عبدالرازق٢٢١٠٦ ٥٩.٥

٧٦٣٤.٥٥١.٥٣١.٥٢٥١.٥١٨.٥٣٧١٧.٥مازن دمحم على حسن ابوعبيد٢٢١٠٧ ٥٨

٧٣٣١٥١٣٠٢٤١.٥١٥.٥٣٢.٥١٦دمحم احمد خليل خليل الشامى٢٢١٠٨ ٥٦.٥

٦٩٣٨.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٩.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم عصام دمحم دمحم عبدهللا٢٢١٠٩ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٥.٥١٩.٥٣٨١٩.٥دمحم مجدى دمحم عمر حسن الفرك٢٢١١٠ ٦٠

٧٦.٥٣٥٤٦٣١٢٤٨١٧٣٠١٥.٥دمحم نادر حسن يوسف حسن٢٢١١١ ٥٩.٥

٦٨٣٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٠١٧دمحم نبيل محمود كامل٢٢١١٢ ٥٣.٥

٧٤٣٦.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٥٤١٥.٥٣٨١٦.٥مصطفى محمود قاسم دمحم امين دياب٢٢١١٣ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٨٥١٣٥٢٥٤١٧.٥٣٧١٦.٥معاذ سيد حسن جمعه٢٢١١٥ ٥٧.٥

٧٥٣١٤٨.٥٣١٢٤٢.٥١٦٣٣١٧ملهم زهير زياد راشد شاالتي٢٢١١٦ ٥٧

٦٧.٥٣٥٥٣٣٧٢٥١١٥٣٤١٥يوسف احمد عبداللطيف عبدالعال حميد٢٢١١٩ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٢١٩٣٩١٨يوسف دمحم طلعت السيد عسكر٢٢١٢٠ ٦٠

٧١.٥٣٨.٥٥٢٣٠.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٢١٧يوسف دمحم عبدالفتاح على٢٢١٢١ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٥٣٧٢٦٩.٥١٨.٥٣٧٢٠اريام عبدالعظيم سعد مصطفى عبدالقادر٢٢١٢٢ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٤١٧.٥٣٩.٥١٩.٥اريج دمحم يونس حسن عبدهللا٢٢١٢٣ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٦٣٦.٥٢٦٨.٥١٧٣٥.٥١٨امل ابوبكر دمحم حلمى عمر٢٢١٢٤ ٥٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٧٢.٥١٩٣٥١٩بسنت دمحم ادريس عبدالفتاح٢٢١٢٥ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٤١٨٣٩.٥١٨جنا عمر فتحى على دسوقى٢٢١٢٦ ٥٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٣.٥١٩.٥٣٩١٧جنه ايهاب محمود ابراهيم جاد٢٢١٢٧ ٦٠

٧٨٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٩٣٩١٨جنى تامر سعيد صديق محمود احمد٢٢١٢٨ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٨.٥٣٩١٧جنى رشدى احمد زكى٢٢١٢٩ ٦٠

٧٤.٥٣١٥٠٣٤.٥٢٤٨.٥١٩٣٨١٦.٥جنى هشام عبدالنبى دمحم حجاج٢٢١٣٠ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٨٣٨٢٧١.٥٢٠٣٩١٩جودى اشرف عبده مصطفى خضير٢٢١٣١ ٥٩
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٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٩١٨.٥جودى محمود فوزى عبدالوهاب المدنى٢٢١٣٢ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨٢٠٤٠١٨جومانه محمود السيد عبدالحميد٢٢١٣٣ ٦٠

٧٩٤٠٥٨٣٩٢٧٦١٦٣٩١٧حبيبه سليمان دمحم موسى سالم٢٢١٣٤ ٦٠

٧٩٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٣٧١٦.٥حبيبه دمحم لطفى عبدالرؤف ابو العزم٢٢١٣٥ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥٢٠٣٩١٧.٥حنين حسن غريب حسن رمضان٢٢١٣٦ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٦.٥٣٧١٦.٥حنين ممدوح محمود حسن على٢٢١٣٧ ٦٠

٧٠٣٠٥١.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٩٣٨١٧دارين احمد رمضان دمحم عبدهللا٢٢١٣٨ ٥٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٩١٨رزان ايسم على عطا هللا٢٢١٣٩ ٦٠

٧٦٣٤.٥٥٤٣٤.٥٢٥٩١٩٣٨.٥١٧رنا محمود قناوى دمحم٢٢١٤٠ ٦٠

٧٨٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥١٦.٥٣٨١٧.٥رنا يحيى زكريا حسن الشريف٢٢١٤١ ٥٩.٥

٧٦٣١.٥٥٤٣٥.٥٢٥٦١٩٣٨.٥١٧رنيم ايمن دمحم عابدين سيد احمد٢٢١٤٢ ٥٩

٧٨٣٧٥١٣٧.٥٢٦٣.٥٢٠٣٩١٧روان احمد الشبراوى احمد الشوكى٢٢١٤٣ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٣٨١٧.٥زينة دمحم سمير سيد٢٢١٤٤ ٦٠

٧٨٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٣.٥٢٠٣٩١٨سلمى ابراهيم احمد ابوسريع٢٢١٤٥ ٦٠

٧٧٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٦٦٢٠٣٩١٧.٥سلمى حسن دمحم رسالن صالح٢٢١٤٦ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٦٢٢٠٣٧.٥١٨سلمى حفنى دمحم حفنى حسين الراعى٢٢١٤٧ ٥٩.٥

٧٧٣٥.٥٥٠٣٥٢٥٧٢٠٣٩١٧.٥سلمى خالد عبدالمعز دمحم انور٢٢١٤٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٧١.٥٢٠٣٩١٨سلمى دمحم رمضان عبدالهادى٢٢١٤٩ ٦٠

٧٥٣٥.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦.٥٢٠٣٧١٩سلمي دمحم مصطفي ابراهيم٢٢١٥٠ ٦٠

٧٨٣٣٥١٣٦٢٥٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٧.٥سما عالء الدين عبدالعزيز حسن عبده٢٢١٥١ ٥٧.٥

٧٨٣٦.٥٥٩٣٨.٥٢٧٢١٩٣٦.٥١٧.٥سما عمرو احمد دمحم حلمى عمر٢٢١٥٢ ٦٠

٧٧٣٥.٥٥٨٣٨.٥٢٦٧١٨٣٩١٨شذا تامر حسن يوسف٢٢١٥٣ ٥٨

٧٦.٥٣٤.٥٥٦٣٦٢٦٣١٧٣٨١٧شذى حاتم حسين دمحم على٢٢١٥٤ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٧٣٩١٧شهد احمد على عبدالعال٢٢١٥٥ ٦٠

٧٧.٥٣١.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٩١٧.٥٣٦١٧.٥شهد عماد محمود سابق٢٢١٥٦ ٦٠

٧٥.٥٣٢.٥٥٠٣٠٢٤٦١٥٣٧.٥١٦.٥شهد وائل عبده السيد عبدالحميد٢٢١٥٧ ٥٨

٧٦٣٢٤٩٣٢.٥٢٤٨.٥١٥٣٧.٥١٧شيماء دمحم محروس مصطفى عبده٢٢١٥٨ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥١.٥٣٠.٥٢٥٣.٥١٨٣٨١٧غاده على دمحم عواد٢٢١٥٩ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٦٢٠٣٩١٨.٥لميس احمد دمحم دمحم الجوهرى٢٢١٦٠ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٥٣٦٢٦٤١٨٣٧١٨ليلى اشرف عبدهللا احمد ابراهيم٢٢١٦١ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٥٥٧.٥٣٧٢٦٧.٥١٨.٥٣٩١٧مريم احمد الشبراوى الشوكى٢٢١٦٢ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٦٥٤٣٧.٥٢٦٤.٥١٨٣٥.٥١٦.٥مريم حازم عبدالعزيز احمد شريف٢٢١٦٣ ٥٩.٥
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٧٩.٥٣٠٥٣٣٤.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٧١٨مريم هيثم دمحم عبدهللا سيد احمد٢٢١٦٤ ٥٩.٥

٧٨٣٣.٥٥٥٣٧٢٦٢١٧٣٨١٧ملك اسامه عبدالغنى السيد خشبه٢٢١٦٥ ٥٨.٥

٧٥٣٤٥٧٣٤٢٥٨١٦.٥٣٥١٨.٥ملك عبدالناصر محمود عمر٢٢١٦٦ ٥٨

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٩.٥٢٦٧.٥١٥٣٧١٨منةهللا بهاء ابوزيد شحاته٢٢١٦٧ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٨٢٧١١٥.٥٣٨١٧منةهللا حاتم ابراهيم دمحم بالسى٢٢١٦٨ ٦٠

٧٦.٥٣٤.٥٥٦٣٨٢٦٥١٧٣٨١٧منةهللا دمحم سيد احمد السيد٢٢١٦٩ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٧١٩٣٨١٧.٥منى احمد ابراهيم عبدالسالم ابراهيم٢٢١٧٠ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٧١.٥١٥٣٩١٨مى احمد دمحم ابراهيم دمحم حسن٢٢١٧١ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٤٣٦.٥٢٦٤.٥١٩٣٥.٥١٧نادين حسن السيد سليمان٢٢١٧٢ ٦٠

٧٤.٥٣٥.٥٥٥٣٥٢٥٩١٧٣٧١٨نادين دمحم شعيب احمد ابراهيم٢٢١٧٣ ٥٩

٧٧٣٦٥٦٤٠٢٦٩١٧٣٦١٧ندى دمحم حافظ ابراهيم المهدى٢٢١٧٤ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٤١٥.٥٣٨١٦ندى دمحم عزت حسن حسن٢٢١٧٥ ٦٠

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٦٦١٩٣٨١٨.٥نهى خالد دمحم طه السيد مطر٢٢١٧٦ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٢١٨.٥نور دمحم احمد زين العابدين دمحم عبدالمنعم٢٢١٧٧ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٣١٧.٥نورا احمد فريد سليمان٢٢١٧٨ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٨٥٣.٥٣٤٢٥٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٧.٥نوران مصطفى ابراهيم احمد٢٢١٧٩ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٧١٨.٥همس اسالم عبدالحميد محمود المنير٢٢١٨٠ ٦٠

٧٩٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٦٢٠٣٥١٧.٥هنا ابراهيم دمحم فارس عبدالمجيد٢٢١٨١ ٦٠

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٥١٨.٥٣٩١٨.٥هنا احمد اسامه دمحم حسنى شحاته٢٢١٨٢ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٩٢٦٧.٥٢٠٣٤.٥١٧هنا دمحم المنتصر كامل دمحم حسن٢٢١٨٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠.٥٢٠٣٥١٨هنا والء قاسم عبدهللا اسماعيل بازينه٢٢١٨٤ ٥٩.٥

٧٦٣٩٤٩.٥٣٨.٥٢٦٢.٥٢٠٣٥١٧.٥يمنى ابراهيم دمحم ابراهيم٢٢١٨٥ ٥٩.٥

٧١٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٣١٨٣٧١٨.٥يمنى وليد محمود طه هاشم٢٢١٨٦ ٦٠
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االسماعيلية شمال المنار  االعدادية الخاصة لغات رقم ٢االدارة المدرسة
٧٧٣٩٥٩٣٩٢٧٤١٩.٥٣٤١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم حسين ابراهيم ابوزيد٢٢١٨٧ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٦٦.٥١٩٣٣١٦حسام عادل سيد خلف هللا٢٢١٨٨ ٥٧.٥

٧٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩٣٧١٧.٥حمزه هانى سالمان فيصل٢٢١٨٩ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٩.٥٤٠١٩سيف الدين سامح دمحم دمحم مصطفى٢٢١٩٠ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٢١٩٣٨.٥١٨.٥سيف الدين عماد السيد عبدالفتاح دمحم سليم٢٢١٩١ ٥٩

٧٧٤٠٥٧٣٨٢٧٠١٨٣٩.٥١٨عبدالحافظ سالم سعيد سالم المقبالى٢٢١٩٢ ٥٨

٧٥.٥٣٠٥٠٣٠٢٤٢.٥١٥٣٢.٥١٦عصام احمد عبدالحميد يعقوب٢٢١٩٣ ٥٧

٧٨٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٦٧.٥١٨٣٥١٦.٥على احمد على فخري السالب٢٢١٩٤ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٨.٥٢٠٣٥١٥على دمحم على احمد الراوى٢٢١٩٥ ٦٠

٧٦٣٩٥٧.٥٣٦.٥٢٦٩٢٠٣٧.٥١٧.٥على دمحم على سعد عبدالعال٢٢١٩٦ ٦٠

٦٨.٥٣٧٥١٣١٢٤٥.٥١٨٣٤.٥١٨عمر السيد عبدالمجيد السيد٢٢١٩٧ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٦.٥٢٦٩١٧.٥٣٨١٩عمر دمحم نبيل ابراهيم٢٢١٩٨ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٢١٩٣٨١٩عمر مصطفى على دمحم عبدالجواد٢٢١٩٩ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٧٣٨٢٦٧.٥١٨٣٥١٩كريم باهر محمود دمحم على٢٢٢٠٠ ٥٩

٧٩٣٩٥٧.٥٣٧.٥٢٧١١٨.٥٣٤١٥.٥كريم سيد دمحم دمحم المصرى٢٢٢٠١ ٥٨

٧٦.٥٣٧.٥٥٦٣٤.٥٢٦٣.٥١٩٣٦١٧.٥لؤى شريف دسوقى محمود مصطفى٢٢٢٠٢ ٥٩

٧٤٣٨٥٢.٥٣٠٢٥٢.٥١٨٣٦١٧.٥مؤمن دمحم رمضان شعبان٢٢٢٠٣ ٥٨

٧٨.٥٣٩٥٥.٥٣٦٢٦٨١٨٣٩١٧.٥دمحم احمد عبدالحميد احمد عباس٢٢٢٠٤ ٥٩

٧٦.٥٣٧٥٣.٥٣٠٢٥١.٥١٨٣٦.٥١٨.٥دمحم تامر حسنى دمحم٢٢٢٠٥ ٥٤.٥

٧٧٣٨.٥٥٤٣٤.٥٢٦٢١٨.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم سليمان رزق سليمان٢٢٢٠٦ ٥٨

٧٨.٥٣٨٥٢٣٨٢٦٥.٥١٨٣٢١٦.٥دمحم عبدالهادى احمد على٢٢٢٠٧ ٥٩

٧٦.٥٣٧٥٦.٥٣٧٢٦٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥دمحم محمود دمحم دمحم عبدالعزيز٢٢٢٠٨ ٥٨

٧٥٣٣.٥٥٥.٥٣٣.٥٢٥٤.٥١٩٣٨١٩دمحم مصطفى دمحم ماهر٢٢٢٠٩ ٥٧

٦٥.٥٣٨٤٨.٥٣٢٢٤١.٥١٦.٥٣٥١٨دمحم هانى احمد صباح٢٢٢١٠ ٥٧.٥

٧٨٣٨٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥٢٠٣٨١٩دمحم هانى يوسف البخارى سعد٢٢٢١١ ٦٠

٧٣٣٣٥٣٣٣٢٤٩١٩.٥٣٣١٧.٥دمحم همام ابو جهيم همام دمحم٢٢٢١٢ ٥٧

٦٧٣١٤٧.٥٣٦.٥٢٤٠١٨.٥٣٣.٥١٩دمحم وائل رافت حسن سيد احمد٢٢٢١٣ ٥٨

٦٥.٥٣٦.٥٤٨٣٠٢٣٣١٨٣٠.٥١٧.٥دمحم وجيه شحاته دمحم محيسن٢٢٢١٤ ٥٣

٧٧.٥٣٨٥٩٣٩٢٧٣١٩٣٦١٧.٥دمحم وحيد فوزى على عبدالعزيز هيصم٢٢٢١٥ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩٢٠٣٨.٥١٩محمود حسن منصور حسن منصور٢٢٢١٦ ٦٠

٧١٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٦.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥محمود سيد عبدالعال سيد٢٢٢١٧ ٦٠
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٧٧٣٤٥٤٣٢.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٣١٧.٥مروان ايمن دمحم عبدالعزيز قاسم٢٢٢١٨ ٥٦

٧٦.٥٣٧٥٧٣٧.٥٢٦٧١٧.٥٣٧١٨مهاب دمحم السيد دمحم السيد٢٢٢١٩ ٥٩

٧٧.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٣٢٦١.٥١٨.٥٣٢١٨مهند مصباح دمحم سليمان٢٢٢٢٠ ٦٠

٦٦٣٥.٥٥٣.٥٣٣٢٤٤١٧٣٤١٧.٥هادى مصطفى دمحم مرسى خطاب٢٢٢٢١ ٥٦

٦٦.٥٣٥٤٩.٥٣٠٢٣٥١٥٣٤١٧هشام دمحم محمود الصاوى محمود شريف٢٢٢٢٢ ٥٤

٧٦٣٦.٥٥٣.٥٣٨٢٦٤١٧.٥٣٤١٨.٥وائل دمحم صبحى احمد عبدالرحمن٢٢٢٢٣ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٢.٥٣١.٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٤١٨.٥يوسف احمد عبدالكريم عامر الجارحى٢٢٢٢٤ ٥٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٥١٩٣٧١٩.٥يوسف احمد دمحم الدمرداش احمد عطيه٢٢٢٢٥ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٣٣٦.٥٢٦٤.٥١٩٣٦.٥١٨يوسف احمد دمحم عطيه حسن٢٢٢٢٦ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٢١٩٣٧.٥١٨يوسف اشرف سعد دمحم  ابوحالوة٢٢٢٢٧ ٥٧

٧٣٣٨.٥٥٣٣٧٢٦١.٥١٥٣٧١٧يوسف ايهاب عبدالسالم عبدالسالم جميعى٢٢٢٢٨ ٦٠

٧١٣٨٥٣.٥٣٤.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٥١٧.٥يوسف خالد دمحم حسين٢٢٢٢٩ ٥٤.٥

٧٩٣٩٥٨٣٨.٥٢٧٤١٨٣٩.٥١٩.٥يوسف دمحم على دمحم متولى عبده٢٢٢٣٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٣٨٢٧٢١٦٣٤١٧يوسف محمود السيد احمد دمحم يوسف٢٢٢٣١ ٥٩

٧٢٤٠٥٤٣٧٢٦٣١٩٣٦١٧ايه تامر عبدالتواب مصطفى مخيمر٢٢٢٣٢ ٦٠

٧٦٤٠٥٦٣٧.٥٢٦٩١٨.٥٣٩١٩.٥جنى جالل مصطفى السيد حسن٢٢٢٣٣ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٨١٩.٥٣٨.٥١٩.٥جنى دمحم حافظ حافظ قنديل٢٢٢٣٤ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥٢٠٣٩.٥١٩جهاد السيد عيد حسين٢٢٢٣٥ ٥٩.٥

٧٦٣٩.٥٥٩٣٨٢٧٢١٩٣٦.٥١٩.٥جودى اشرف السيد دمحم السيد الحماحمى٢٢٢٣٦ ٥٩.٥

٧٣٣٩٥٧٣٧.٥٢٦٦.٥١٨٣٦١٨.٥ربى وليد دمحم دمحم  ابراهيم حموده٢٢٢٣٧ ٦٠

٧٤.٥٣٨٥١٣٣.٥٢٥٦١٦.٥٣٥١٨روان مصطفى عبدالكريم حنفى٢٢٢٣٩ ٥٩

٧٠٣٨٥٢٣٠٢٤٩.٥١٦.٥٣١.٥١٧.٥زهوة احمد دمحم محمود نصر٢٢٢٤٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٩١٨.٥٣٨١٧.٥سالى دمحم عبدالحميد عبدالحميد السيد على٢٢٢٤١ ٦٠

٧٥.٥٣٣.٥٥٣٣٤.٥٢٥٦.٥١٧٣٣١٨سما دمحم السيد اسماعيل العسكرى٢٢٢٤٢ ٦٠

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٤.٥٢٠٣٨١٩شروق عبدالمنعم عبدالعزيز خطاب مصطفى٢٢٢٤٣ ٦٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٠٢٥١.٥١٦٣٨١٩شروق دمحم اسماعيل عثمان دمحم٢٢٢٤٤ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٦٣٧٢٧٠.٥١٨.٥٣٩.٥١٧.٥ضى خالد ابوبكر الغمرى على العطار٢٢٢٤٥ ٦٠

٧٨٣٨٥٥.٥٣٤.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٩١٨فاطمه السيد عبده السيد عشرى٢٢٢٤٦ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٨.٥٤٦.٥٣١.٥٢٥١١٨٣٥١٨.٥كرمه شريف عادل عنتر سيد٢٢٢٤٧ ٦٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٠٢٥٣.٥١٧٣٨١٩كنزى باهر محمود دمحم على٢٢٢٤٨ ٦٠

٧٥.٥٣٤٤٧٣٠٢٤٣١٧٣٨١٩مريم احمد فوزى احمد دمحم٢٢٢٥٠ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٦٦١٦٣٩١٨.٥ملك احمد عبده سعيد متولى٢٢٢٥٢ ٥٩.٥
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٧٦.٥٣٦٥٦٣٩٢٦٧٢٠٣٩١٧.٥ملك طارق عاطف مصطفى شجاع٢٢٢٥٣ ٥٩.٥

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٦.٥١٩٣٧.٥١٧.٥منةهللا ايمن سالم عبدالعزيزعزازى٢٢٢٥٤ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٩٣٨١٨منةهللا دمحم مصطفى دمحم زاهر٢٢٢٥٥ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٥٣٧.٥٢٧٠١٩٣٩١٨ندى احمد دمحم دمحم السعيد٢٢٢٥٦ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٣١٨.٥٣٨.٥١٩نور ايمن دمحم دمحم زرد٢٢٢٥٧ ٥٩

٧٨٤٠٥٤.٥٣٩٢٧٠.٥١٩٣٦.٥١٨.٥نور دمحم جالل عبده هاشم٢٢٢٥٨ ٥٩
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االسماعيلية شمال القديس يوسف االعدادية الخاصة للغاتاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٥٤٥٣٨٢٤٨١٦٣٠.٥١٧احمد تامر على دمحم٢٢٣٧٥ ٥٩.٥

٧٦٣٩٥٧.٥٣٩٢٦٩.٥١٨٣٤١٧.٥احمد عماد احمد دمحم حسين٢٢٣٧٦ ٥٨

٧٣٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٦١٨٣٦.٥١٦اندرو فادى صبحى عبده٢٢٣٧٧ ٥٩

٧٩٣٩٦٠٤٠٢٧٧١٩.٥٣٩١٧بارفى فادى سمير عبدالمسيح٢٢٣٧٨ ٥٩

٧١.٥٣٧٥٣.٥٣٠٢٤٧١٨٣٨١٥.٥جاكوب امجد انور سعيد٢٢٣٧٩ ٥٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٩.٥٣٩١٧.٥جورج عدلي يواقيم خليل جرجس٢٢٣٨٠ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٩٣٩١٧.٥جون خليل توفيق خليل٢٢٣٨١ ٥٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣١٧.٥٣٣١٧حسين سالم سيد مصطفى٢٢٣٨٢ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨٥٣٣٦.٥٢٦١١٥٤٠١٧دانيال القس متى نبيل رزق هللا٢٢٣٨٣ ٥٧

٧٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٨١٦دانيال عادل عطا مترى٢٢٣٨٤ ٥٩

٧٧٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٧٣٨١٦.٥روبرت وليم فؤاد حبيب٢٢٣٨٥ ٥٩

٧٠.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٨١٧٣٤١٧زياد رضا عبدهللا دمحم٢٢٣٨٦ ٥٧

٧٧٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٨.٥١٦.٥٣٦١٦.٥زياد عبداالخر احمد دمحم٢٢٣٨٧ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٦.٥سيف تامر دمحم ابو الوفا٢٢٣٨٨ ٦٠

٦٨٣٦٥٥.٥٣٧٢٥٥.٥١٦.٥٣٥١٦.٥سيف دمحم وفيق احمد٢٢٣٨٩ ٥٩

٧٦٣١٥٥.٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٧٣٦١٦.٥عبدالرحمن احمد على شعبان٢٢٣٩٠ ٥٦.٥

٧٣٣٥.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩١٦.٥٣٣١٦.٥على دمحم صبحى عطيه٢٢٣٩١ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٢.٥١٦٣٤١٧على وليد فتح هللا دمحم٢٢٣٩٢ ٥٩

٧٥٣٤٥٧٣٩.٥٢٦٤١٦.٥٣٣.٥١٥على يوسف عبدالفتاح المقدم٢٢٣٩٣ ٥٨.٥

٦٩٣٤٥٧.٥٤٠٢٥٩.٥١٧.٥٣٢١٥عمر وليد بليغ السعيد٢٢٣٩٤ ٥٩

٧٤٣٥.٥٥٣.٥٣٨٢٥٨١٥٣٩١٧.٥فادى ابراهيم فهيم ابراهيم٢٢٣٩٥ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٩١٧فيلوباتير عماد سمير صبحى٢٢٣٩٦ ٦٠

٧٦٣٦.٥٥٢.٥٣٦٢٦٠.٥١٥٣٧١٦.٥كريم دمحم دمحم الشافعي حسن٢٢٣٩٧ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٨١٦.٥كيرلس زكريا لوقا سليمان٢٢٣٩٨ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٦.٥٣٩٢٦٧١٧٣٨.٥١٦.٥كيرلس مقار ناشد شحاته٢٢٣٩٩ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢١٥٣٩١٧.٥ماريو ناجى حليم مسيحه٢٢٤٠٠ ٥٩

٧٣.٥٣٣.٥٥٦.٥٣٨٢٦١١٨٤٠١٦.٥مايكل ايليا بخيت بشير٢٢٤٠١ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٨٣٨.٥٢٦٨.٥٢٠٣٥١٧دمحم خالد دمحم ابو بكر٢٢٤٠٢ ٥٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣١٩٣٦١٦مروان وليد سيد سالم٢٢٤٠٣ ٦٠

٧٨.٥٣٥٥٨٣٨.٥٢٦٩١٨.٥٣٩.٥١٧.٥مكاريوس نبيل راتب حصاوي٢٢٤٠٤ ٥٩

٧٧٣٢.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٧٣٥١٨.٥يوسف احمد طلعت حرب دمحم٢٢٤٠٥ ٥٩
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٧٧.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥يوسف محمود سمير دمحم٢٢٤٠٦ ٦٠

٧١.٥٣٠٥٠.٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٩٣٩١٧بارثينا امير بخيت سويحه٢٢٤٠٧ ٥٩

٧٧.٥٣١٥٦٤٠٢٦٤.٥١٨.٥٣٩١٧بتول سيد احمد دمرانى٢٢٤٠٨ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤١٨.٥٣٩١٦.٥جميله احمد كمال متولى٢٢٤٠٩ ٥٩

٧٨٣٨٥٩٤٠٢٧٥١٩٣٩١٧جنا حازم دمحم منير٢٢٤١٠ ٦٠

٧٥٣٠٥٥٣٦٢٥٥١٨.٥٣٥١٧جنى احمد سمير صبور٢٢٤١١ ٥٩

٧٨٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢١٩٣٩١٧جنى احمد مصطفى حسن٢٢٤١٢ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٧٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٣٨١٧جنى امير عبدالفتاح امير٢٢٤١٣ ٦٠

٧٨٣٦٥٨٤٠٢٧٢١٨٣٨١٨.٥جنى باسم المعتز با دمحم٢٢٤١٤ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٦.٥٣٦٢٦٦.٥١٨.٥٣٥١٧.٥جنى دمحم احمد امين٢٢٤١٥ ٥٩.٥

٧٤٣٣.٥٥٥٣٣.٥٢٥٣.٥١٨.٥٣٤.٥١٧.٥جنى مصطفى سيد مصطفى٢٢٤١٦ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٩.٥١٨.٥جوليا جورج فايز سليم٢٢٤١٧ ٥٨.٥

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥١٨.٥٣٩١٩جوليا مجدى ميشيل سيفين٢٢٤١٨ ٥٩

٧٣٣٦.٥٥٢٣٧٢٥٧.٥١٩٣٧١٧جومانه دمحم صالح السيد٢٢٤١٩ ٥٩

٦٨٣٠٥٤٣٧.٥٢٤٥.٥١٩٣٢١٥.٥حبيبه مصطفى دمحم ابراهيم٢٢٤٢٠ ٥٦

٧٩.٥٣٧٥٥٣٩٢٧٠.٥١٩.٥٣٦١٧حال احمد خليفه ابراهيم٢٢٤٢١ ٦٠

٧٥٣٤.٥٥٣.٥٣٦٢٥٨.٥١٦.٥٣٩.٥١٦دانيال هشام كمال شاكر٢٢٤٢٢ ٥٩.٥

٧٩٣٨٥٩٣٨٢٧٣٢٠٣٨١٦.٥رحمة شريف عماد الدين سيد٢٢٤٢٣ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٤.٥١٩.٥٣٩.٥١٧.٥رودينا دمحم اسامه دمحم٢٢٤٢٤ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧٣٨١٦.٥رودينا ياسر دمحم مصطفى٢٢٤٢٥ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٨٤٠٢٧٢١٩.٥٣٨.٥١٧ريناد دمحم سليم دمحم٢٢٤٢٦ ٦٠

٧٣.٥٣١.٥٥٣٣٣.٥٢٤٠.٥١٨٣٩١٨ساندرا وسام والء عطيه٢٢٤٢٧ ٤٩

٧٩٣٥٥٦٣٤٢٦١.٥١٨٣٨١٧.٥ساندى وائل اديب لبس٢٢٤٢٨ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٥١٥سلمى اشرف دمحم االمير٢٢٤٢٩ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩٥٨٣٩٢٧٤.٥١٨.٥٤٠١٩شيرى هانى مجدى رياض٢٢٤٣٠ ٦٠

٧٢.٥٣٢.٥٥٤.٥٣٤٢٥١١٨٣٧١٧.٥فرح دمحم حماده دمحم٢٢٤٣١ ٥٧.٥

٧٨٣٦.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٩.٥٣٤.٥١٧فريده تامر دمحم حمدى٢٢٤٣٢ ٥٩

٧٥.٥٣٤.٥٥٤.٥٤٠٢٦٤.٥١٨.٥٣٦.٥١٧فيرونيكا عماد عبدهللا ابراهيم٢٢٤٣٣ ٦٠

٧٤٣٤.٥٥٤٣٢٢٥٣١٧.٥٣٨.٥١٨كنزى احمد السيد ابراهيم٢٢٤٣٤ ٥٨.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٩٣٧.٥١٩.٥ليلى عماد دمحم فتحى٢٢٤٣٥ ٦٠

٧٨٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٩.٥٣٨.٥١٩ماريا القس يواقيم جرجس رزق٢٢٤٣٦ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٩.٥٣٩.٥١٨.٥ماريا مايكل ماهر نبيه٢٢٤٣٧ ٦٠
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٧٩٣٧.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٩٤٠١٨.٥ماريا مجدى حنا ابراهيم٢٢٤٣٨ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٩.٥١٨.٥ماريا هانى وهبه ذكرى٢٢٤٣٩ ٦٠

٧٨٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٩.٥٤٠١٥.٥ماريز رانى اميل شفيق٢٢٤٤٠ ٥٩

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠مريم دمحم يوسف على٢٢٤٤١ ٠

٧٥٣٨٥٥٣٥٢٦٢١٩.٥٣٨١٨.٥ملك عماد الدين منصور اسماعيل٢٢٤٤٢ ٥٩

٧٧٣٨٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٩.٥٣٦.٥١٩.٥ملك دمحم سعد مصطفى٢٢٤٤٣ ٦٠

٧٧٣٠.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٥.٥١٨.٥٣٢.٥١٩.٥منةهللا دمحم السيد ابو السعود٢٢٤٤٤ ٥٩

٧٩٣٧.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٩٣٩.٥١٩.٥ميريام يعقوب راتب اللبان٢٢٤٤٥ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧١٨٣٧١٨ندى صبرى درويش السيد٢٢٤٤٦ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٣٥٣.٥٣٧.٥٢٥٥١٧.٥٣٥١٧.٥نور دمحم احمد ابراهيم٢٢٤٤٧ ٥٧.٥

٧٦٣٦.٥٥٣٣٦٢٦٠.٥١٧٣٥١٨ياسمين احمد تاج الدين ابراهيم٢٢٤٤٨ ٥٩
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االسماعيلية شمال السالم االعدية الخاصة للغاتاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٦٥٥.٥٣٥٢٦١١٥٣٧.٥١٧ابانوب عالء اسحاق ذكى٢٢٤٤٩ ٥٩

٧٦.٥٣٢٥٦٣٨٢٦٠.٥١٦٣٥١٧احمد دمحم شعبان دمحم٢٢٤٥٠ ٥٨

٧٠٣٣٥١.٥٣١.٥٢٤٦١٥٣٣.٥١٦ادهم فوزى الباز ابراهيم٢٢٤٥١ ٦٠

٦٩.٥٣٤.٥٤٩٣٠.٥٢٣٦.٥١٥٣٩.٥١٧انطون حنا خيرى زرزور٢٢٤٥٢ ٥٣

٧٥.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٤١٧.٥٣٩١٦.٥بالل حمدى حماده عوض السروجى٢٢٤٥٣ ٦٠

٦٠.٥٣٠٥٢.٥٣٠.٥٢١٩.٥١٦٣٧١٨.٥بوال تامر كمال نجيب٢٢٤٥٤ ٤٦

٧٣.٥٣٥.٥٥٤٣٩٢٦١١٧٣٥١٧طارق احمد دمحم سليمان٢٢٤٥٥ ٥٩

٧٢٣٧٥٤.٥٣٦٢٥٩١٧٣٣.٥١٧.٥عبدالرحمن ابراهيم حسن عبدالرحمن٢٢٤٥٦ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٩٣٨٢٧٠.٥١٧.٥٣٧١٥عمر احمد سعيد اسماعيل٢٢٤٥٧ ٥٩.٥

٧١٣٨.٥٤٩٣٦٢٥٤٢٠٣٥١٦عمر جالل دمحم ابو زيد٢٢٤٥٨ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٨٣٨.٥٢٦٨.٥٢٠٣٥.٥١٧.٥عمر حسام الدين مصطفى اسماعيل٢٢٤٥٩ ٦٠

٧٥٣٧٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥٢٠٣٩.٥١٧مارك هانى ناجى نجيب٢٢٤٦٠ ٦٠

٧٣٣٧.٥٥٦.٥٣٦٢٦٢.٥١٨.٥٣٣.٥١٧.٥دمحم علي عبدهللا عبادي٢٢٤٦١ ٥٩.٥

٦٣٣٦٤٨.٥٣٣.٥٢٣٨.٥١٨.٥٣٢١٦.٥دمحم دمحم على دمحم يوسف توبه٢٢٤٦٢ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٦٨.٥١٩٣٣١٦محمود احمد محمود احمد٢٢٤٦٣ ٥٩.٥

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦٢٠٣٩.٥١٧.٥وجدي عصام كميل امين٢٢٤٦٤ ٦٠

٦٩٣٧٥٤٣٦٢٥٣.٥١٩٣٢.٥١٥ياسين احمد فيصل احمد٢٢٤٦٥ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٢٥٣.٥٣٥.٥٢٤٦١٨.٥٣٩١٥يسى بطرس روفائيل ميخائيل٢٢٤٦٦ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٦٥٨.٥٣٩٢٧١١٦٣٥١٧.٥روان دمحم عبدالهادى على٢٢٤٦٧ ٦٠

٧٨.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٤٦.٥١٥٣٣١٧.٥روميساء حاتم ابراهيم يوسف٢٢٤٦٨ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٥٣٧٢٦٧.٥١٩٣٨.٥١٦.٥فاطمه سامح حسين عبداللطيف٢٢٤٦٩ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٢.٥٣٦٢٦٤.٥١٩٣٢١٦.٥فيروز احمد اسماعيل احمد٢٢٤٧٠ ٥٩.٥

٦٧٣٥٤٦.٥٣٠٢٢٤.٥١٦.٥٣٦١٥ملك احمد دمحم سليم٢٢٤٧١ ٤٦

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٥.٥٢٦٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥ملك اسامة دمحم بيومي٢٢٤٧٢ ٦٠

٧٤٣٦.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٤١٩.٥٣٠١٧ملك دمحم دمحم اسماعيل٢٢٤٧٣ ٥٩.٥

٧٢٣٨.٥٥٣٣٤٢٥١١٧٣٦.٥١٧.٥منةهللا عمر دمحم سليم٢٢٤٧٤ ٥٣.٥
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االسماعيلية شمال المصرية العربية الدولية للغات اعدادىاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٠٣٠٢٠١٨٥.٥١٠٣٨١٠ابراهيم دمحم حسب هللا عبدهللا حجازى٣٠٠٠١ ٣٠

٧٦.٥٣٠٣٠٢٠١٨٦.٥١٠٣٥١٠احمد حمدي حسن حسن٣٠٠٠٢ ٣٠

٧٨٣٠٣٠٢٠١٨٨١٠٣٥.٥١٠ادهم دمحم رفعت دمحم الهجرسي٣٠٠٠٣ ٣٠

٦٩٣٠٣٠٢٠١٧٩١٠٣٧١٠حسن حمدي حسن سيد٣٠٠٠٤ ٣٠

٧٥.٥٣٠٣٠٢٠١٨٥.٥١٠٣٧.٥١٠حمزه دمحم مسلم حسين٣٠٠٠٥ ٣٠

٧٤.٥٣٠٣٠٢٠١٨٤.٥١٠٣٩١٠خالد دمحم صالح موافى٣٠٠٠٦ ٣٠

٧١٣٠٣٠٢٠١٨١١٠٣٨١٠عبدالرحمن مجدى دمحم صادق٣٠٠٠٧ ٣٠

٧٥٣٠٣٠٢٠١٨٥١٠٣٨١٠عبدالرحمن دمحم عبدالرحيم دمحم٣٠٠٠٨ ٣٠

٧٧٣٠٣٠٢٠١٨٧١٠٣٧.٥١٠عمر احمد عبدالفتاح احمد حسين٣٠٠٠٩ ٣٠

٧٨٣٢.٥٣٠٢٠١٩٠.٥١٠٣٨١٠عمر تامر فرج على الرمال٣٠٠١٠ ٣٠

٤٠٢٠٣٠٢٠١٤٠١٠٢٠١٠كريس فينود شاران٣٠٠١١ ٣٠

٧٧٣٤٣٠٢٠١٩١١٠٣٧.٥١٠مازن عمرو دمحم شعبان هارون٣٠٠١٢ ٣٠

٧٦٢٠٣٠٢٠١٧٦١٠٣٧.٥١٠دمحم ابراهيم الطاهر دمحم ابراهيم٣٠٠١٣ ٣٠

٧٤٣٠٣٠٢٠١٨٤١٠٣٨١٠دمحم تامر دمحم فهمى٣٠٠١٤ ٣٠

٧٥.٥٣٢٣٠٢٠١٨٧.٥١٠٣٨١٠دمحم سيد شحاتة مصطفى٣٠٠١٥ ٣٠

٧٥.٥٣٠٣٠٢٠١٨٥.٥١٠٣٨١٠دمحم هيثم دمحم يونس عمار٣٠٠١٦ ٣٠

٧٤.٥٣٠٣٠٢٠١٨٤.٥١٠٣٦١٠مهند هشام دمحم حسن٣٠٠١٧ ٣٠

٧٣.٥٣٠٣٠٢٠١٨٣.٥١٠٣٧١٠نور يحيي عبدالفتاح احمد٣٠٠١٨ ٣٠

٧٢٣٠٣٠٢٠١٨٢١٠٣٦.٥١٠يوسف ايمن دمحم نبيل دمحم عبداللطيف٣٠٠١٩ ٣٠

٧٩٣٦٣٠٢٠١٩٥١٠٣٩١٠جودي اسامه حسن سيد احمد٣٠٠٢٠ ٣٠

٧٥.٥٣١٣٠٢٠١٨٦.٥١٠٣٩١٠رغد هشام كمال عرفات٣٠٠٢١ ٣٠

٧٦.٥٣٥.٥٣٠٢٠١٩٢١٠٣٩١٠رهف السيد ابراهيم رجب٣٠٠٢٢ ٣٠

٧٧.٥٣٥.٥٣٠٢٠١٩٣١٠٣٩١٠ريناد احمد دمحم دمحم اسماعيل٣٠٠٢٣ ٣٠

٧٩٣٤.٥٣٠٢٠١٩٣.٥١٠٣٩١٠زلفي المدثر صالح احمد٣٠٠٢٤ ٣٠

٧٩.٥٣٨٣٠٢٠١٩٧.٥١٠٤٠١٠ساره عبدالرحمن حسن عبدالرحمن٣٠٠٢٥ ٣٠

٧٨٣٤.٥٣٠٢٠١٩٢.٥١٠٣٨١٠شيماء مجدى عواجه عبدالرحمن٣٠٠٢٦ ٣٠

٦٤٣٢٣٠٢٠١٧٦١٠٣٨١٠فرح عيد صالح صبيح٣٠٠٢٧ ٣٠

٧٧٣٣٣٠٢٠١٩٠١٠٣٧.٥١٠لوجين حسن دمحم صبرى٣٠٠٢٨ ٣٠

٧٥.٥٣٤٣٠٢٠١٨٩.٥١٠٣٩١٠ملك احمد حسين دمحم٣٠٠٢٩ ٣٠

٧٦٣١٣٠٢٠١٨٧١٠٣٩١٠ملك دمحم علي حسن٣٠٠٣٠ ٣٠

٧٦٣٤.٥٣٠٢٠١٩٠.٥١٠٣٩١٠نهى احمد على دمحم٣٠٠٣١ ٣٠
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٧٣.٥٣٠٣٠٢٠١٨٣.٥١٠٣١١٠وفاء حاتم احمد دمحم الباز٣٠٠٣٢ ٣٠
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االسماعيلية شمال المنار االمريكية الدولية ع خاص لغاتاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧٢٦٤١٨.٥٣٨١٨مصطفى وليد ابو العال دمحم٢٢١١٤ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٨٣٩٢٧٤١٦.٥٣٦.٥١٥مهند احمد الطاهر احمد عبدالرحيم٢٢١١٧ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٤٣٧.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٩.٥١٧مهند ايمن عبدالهادى حسن٢٢١١٨ ٥٩.٥

٧٢٣٩٥٢٣٠٢٥٢.٥١٦٣٧.٥١٦رنا احمد فاروق دمحم سعد٢٢٢٣٨ ٥٩.٥

٧٨٣٧.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٩.٥١٨٣٥١٩لمى وليد مرسى ابراهيم٢٢٢٤٩ ٥٨

٧٧٣٧٥١٣٥٢٦٠١٨.٥٣٩١٨.٥مريم دمحم مرسى ابراهيم٢٢٢٥١ ٦٠

٧٠.٥٣٠٣٠٢٠١٨٠.٥١٠٣٤.٥١٠احمد اسامه على عبدالمجيد٣٠٠٣٣ ٣٠

٧٧٣١٣٠٢٠١٨٨١٠٣٧.٥١٠احمد ياسر فوزى حسن الشافعى٣٠٠٣٤ ٣٠

٧٢.٥٣١.٥٣٠٢٠١٨٤١٠٣٧.٥١٠اياد هالل عبدالحميد احمد دمحم٣٠٠٣٥ ٣٠

٦٥٣٠٣٠٢٠١٧٥١٠٣٧١٠حسن هشام حسن دمحم حسين٣٠٠٣٦ ٣٠

٧٢.٥٣٠٣٠٢٠١٨٢.٥١٠٤٠١٠حمزه ممدوح فرج على الرمال٣٠٠٣٧ ٣٠

٧٠٣٠٣٠٢٠١٨٠١٠٣٨١٠عبدالرحمن شادى احمد رضا بهجت٣٠٠٣٨ ٣٠

٧٧٣٥٣٠٢٠١٩٢١٠٣٩١٠عبدالمجيد احمد عبد المجيد سيد احمد جاد٣٠٠٣٩ ٣٠

٧٦٣٤.٥٣٠٢٠١٩٠.٥١٠٣٦١٠على محمود عبدالعزيز محمود عبدالوهاب٣٠٠٤٠ ٣٠

٧٧٣٠.٥٣٠٢٠١٨٧.٥١٠٣٩١٠عمر دمحم جمعه عبدالنظير٣٠٠٤١ ٣٠

٧٧٣٠٣٠٢٠١٨٧١٠٣٩١٠دمحم ابراهيم اسماعيل القاضى٣٠٠٤٢ ٣٠

٧٠.٥٣٠٣٠٢٠١٨٠.٥١٠٣٩١٠دمحم احمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم٣٠٠٤٣ ٣٠

٦١.٥٣٠٣٠٢٠١٧١.٥١٠٣٥١٠دمحم رفيق دمحم حسونه٣٠٠٤٤ ٣٠

٦٨٣٠٣٠٢٠١٧٨١٠٣٨١٠دمحم عصام دمحم احمد٣٠٠٤٥ ٣٠

٧٥.٥٣٢٣٠٢٠١٨٧.٥١٠٤٠١٠يس حسين دمحم حسين ابوالسعود٣٠٠٤٦ ٣٠

٧٨٣٦.٥٣٠٢٠١٩٤.٥١٠٣٨١٠يوسف رشاد دمحم مرسى بدر٣٠٠٤٧ ٣٠

٦٤٣٠٣٠٢٠١٧٤١٠٣٣١٠يوسف صالح ابراهيم ابراهيم بدر٣٠٠٤٨ ٣٠

٧٥.٥٣٤٣٠٢٠١٨٩.٥١٠٣٦١٠اميره اسامه على عبدالمجيد٣٠٠٤٩ ٣٠

٤٩.٥٣٠٣٠٢٠١٥٩.٥١٠٣٥.٥١٠اوتمن دمحم رضوان الدسوقى شقران٣٠٠٥٠ ٣٠

٧٣٣٠٣٠٢٠١٨٣١٠٣٦.٥١٠ايمي سامح صالح عبدالبصير٣٠٠٥١ ٣٠

٦٩٣٠٣٠٢٠١٧٩١٠٣٥.٥١٠تسبيح صبحى ابراهيم عبدالرازق موسى٣٠٠٥٢ ٣٠

٧١٣٠٣٠٢٠١٨١١٠٣٧.٥١٠تسنيم صبحى ابراهيم عبدالرازق موسى٣٠٠٥٣ ٣٠

٧٣٣٠٣٠٢٠١٨٣١٠٣٧.٥١٠تيمه خالد دمحم على على٣٠٠٥٤ ٣٠

٧٢.٥٣٠٣٠٢٠١٨٢.٥١٠٣٧.٥١٠حبيبه يوسف عبدهللا يوسف نجيده٣٠٠٥٥ ٣٠

٧٢.٥٣٠٣٠٢٠١٨٢.٥١٠٣٦.٥١٠رضوى احمد دمحم بيومى مصطفى٣٠٠٥٦ ٣٠

٧٥٣٠٣٠٢٠١٨٥١٠٣٧.٥١٠رنا عاصم قاسم عبدالرحيم محمود٣٠٠٥٧ ٣٠
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٧٣.٥٣٠٣٠٢٠١٨٣.٥١٠٣٦.٥١٠رناد دمحم خليل حسن دمحم٣٠٠٥٨ ٣٠

٧٤٣٠٣٠٢٠١٨٤١٠٣٧.٥١٠روان حسن احمد حسن الشامى٣٠٠٥٩ ٣٠

٤٠٢٠٣٠٢٠١٤٠١٠٢٠١٠ساره دمحم دمحم جمال الدين احمد الوشاحى٣٠٠٦٠ ٣٠

٧٨٣٣.٥٣٠٢٠١٩١.٥١٠٣٧.٥١٠ساره وليد سيد دسوقى مصطفى٣٠٠٦١ ٣٠

٧٦.٥٣١.٥٣٠٢٠١٨٨١٠٣٩١٠سما مصطفى فوزى حسن مصطفى٣٠٠٦٢ ٣٠

٧٤.٥٣٤.٥٣٠٢٠١٨٩١٠٣٩١٠شهد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن احمد٣٠٠٦٣ ٣٠

٧٤.٥٣٠٣٠٢٠١٨٤.٥١٠٣٩١٠فاطمه خالد حسن ابراهيم٣٠٠٦٤ ٣٠

٧٥٣٠٣٠٢٠١٨٥١٠٣٩١٠لينا ياسر بركات امين زيدان٣٠٠٦٥ ٣٠

٧٥٣٠٣٠٢٠١٨٥١٠٣٩١٠مريم اشرف فاروق مصطفى مصطفى٣٠٠٦٦ ٣٠

٧٩٣٠٣٠٢٠١٨٩١٠٣٩١٠همس هيثم عبدالفتاح على غباشى٣٠٠٦٧ ٣٠

٧٨٣٠٣٠٢٠١٨٨١٠٤٠١٠ياسمين يوهانس كورنيلس بروير٣٠٠٦٨ ٣٠
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االسماعيلية جنوب طه حسين  االعدادية  بنيناالدارة المدرسة
٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٤.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥ابراهيم ابراهيم سعيد ابراهيم٥٠٠٨ ٦٠

٧٤.٥٣٤٥٤٣٤٢٥٤.٥١٨.٥٣٠١٦ابراهيم احمد سعد رشيدى عبدالمجيد٥٠٠٩ ٥٨

٧٦٣٦.٥٥٤٣٨٢٥٧.٥١٨.٥٣٥١٧ابراهيم اسامة ابراهيم عرفات٥٠١٠ ٥٣

٧٦٣٥.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٥١٨.٥٣٢١٦ابراهيم ايمن محمود سيد٥٠١١ ٥٣.٥

٦٩٣٣٥٤٣٥.٥٢٤٧.٥١٨.٥٣٢١٧ابراهيم سعيد ابراهيم السعيد حسين٥٠١٢ ٥٦

٧٥.٥٣٦٥٤٣٤.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣١١٨ابوبكر هشام دمحم دمحم٥٠١٣ ٥٦.٥

٧٥٣٩.٥٥٧٣٨٢٦٧١٨٣٥.٥١٧احمد ابراهيم دمحم عبداللطيف٥٠١٤ ٥٧.٥

٧١.٥٣٥٥٢.٥٣٩٢٥٥.٥١٨٣٤.٥١٧احمد السيد بخيت احمد٥٠١٥ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥١٨.٥٣٦.٥١٨احمد انور دمحم على٥٠١٦ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٩٣٦١٧احمد حسام عبدالسالم عبد العال٥٠١٧ ٥٧

٧٨.٥٣٧٥٧٣٩٢٦٨.٥١٩٣٧١٧احمد حسن حسن ابراهيم سعيد٥٠١٨ ٥٧

٧٧٣٨.٥٥٤٣٨.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣١.٥١٦احمد حسن مصطفى كمال٥٠١٩ ٥٤.٥

٧٥٣٦٥٣٣٥.٥٢٥١.٥١٨.٥٣١.٥١٧احمد حمدي علي السيد٥٠٢٠ ٥٢

٧٦٣٧.٥٥٧٣٨٢٦٦١٩٣٢.٥١٧.٥احمد سامح سيد حسانين٥٠٢١ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦٥٥.٥٣٨٢٦٣٢٠٣٥١٨.٥احمد سامي السيد دمحم٥٠٢٢ ٥٨

٧٣٣٦٥٢.٥٣٦٢٥٦١٩.٥٣٠١٧احمد سليمان دمحم سليمان٥٠٢٣ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٤.٥٥١٣٣.٥٢٣٦١٩.٥٣٠.٥١٦.٥احمد عادل رضوان عليوة٥٠٢٤ ٤٧.٥

٥٣٢٤.٥٤٧٢١١٩٠.٥١٦.٥٢٦١٧احمد عادل محمود مرغنى٥٠٢٥ ٤٥

٧٨٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٨١٨احمد عاطف عبدالعزيز دمحم٥٠٢٦ ٥٩

٦٥٣٣٥٢.٥٣٦.٥٢٤٥١٨.٥٣٨١٦.٥احمد عالء عبدالراضى احمد٥٠٢٧ ٥٨

٦٢.٥٣٠٤٩.٥٣٢٢٣٢.٥١٧٤٠١٥احمد علي احمد دمحم٥٠٢٨ ٥٨.٥

٧٠٣٧.٥٤٦٣٦.٥٢٤٧١٦.٥٣٩١٧احمد علي حسني دمحم٥٠٢٩ ٥٧

٧٤٣٨.٥٥٧٣٩٢٦٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥احمد على حمدى علي٥٠٣٠ ٥٧

٦٨٣٣٥٦.٥٣٦.٥٢٥١١٨٣٧١٦احمد عيد عبدالحميد علي٥٠٣١ ٥٧

٧٤.٥٣٢.٥٥٦٣٩.٥٢٥٨١٧.٥٣٩١٦.٥احمد محسن ابراهيم صالح٥٠٣٢ ٥٥.٥

٧٦٣٩٥٨٤٠٢٧٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٦احمد دمحم احمد نصرالدين دمحم٥٠٣٣ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٤٠٢٦٨.٥١٦.٥٣٥.٥١٦احمد دمحم سليمان علي٥٠٣٤ ٥٨.٥

٧١.٥٣٠٤٧٣٠٢٣٤.٥١٥٣٢.٥١٥احمد دمحم طلعت السيد دمحم٥٠٣٥ ٥٦

٥٣.٥٣٥٤٨٣٧.٥٢٢٣١٦.٥٣٧١٥احمد دمحم فاروق امين محروس٥٠٣٦ ٤٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٩٤٠١٧.٥احمد دمحم دمحم عبدالهادي٥٠٣٧ ٥٩

٦٠٣٦.٥٤٨٣٥.٥٢٣٦١٥٣١١٥احمد دمحم مصطفى رفاعى٥٠٣٨ ٥٦
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٦٤٣٦٥٥٣٧٢٤٨.٥١٧٣٧١٥.٥احمد محمود ابراهيم دمحم٥٠٣٩ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٨٥٣.٥٣٤.٥٢٥٦١٧٣٩١٦.٥احمد محمود شوقى السيد٥٠٤٠ ٥٩.٥

٧١٣٦٥٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٨.٥٣٧١٧احمد محمود علي موسي٥٠٤١ ٥٩

١٣.٥٣.٥٦٠٣٩١٥٣٤.٥١٥احمد هانى احمد قاسم٥٠٤٢ ١٦

٧٥٣٧.٥٥٩٤٠٢٧١.٥١٨٣٨١٧احمد هاني الهادي دمحم٥٠٤٣ ٦٠

٧٥٣٩٥١٣٥.٥٢٥٥.٥١٧.٥٤٠١٧احمد هاني دمحم معوض٥٠٤٤ ٥٥

٦٢٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٧٣١.٥١٨احمد ياسين فكري محمود٥٠٤٥ ٣٦

٦٨.٥٣٧٥٢٣١.٥٢٤٦.٥١٧.٥٣٤.٥١٦احمد يوسف علي حسن٥٠٤٦ ٥٧.٥

٧٢٣٥.٥٥٣٣٢.٥٢٥٢.٥١٥٣٧.٥١٦.٥ادم تامر دمحم ابراهيم٥٠٤٧ ٥٩.٥

٦٧.٥٣٢٤٧٣٠٢٣٢١٥٣٧.٥١٧ادهم سامي ابراهيم الدسوقي٥٠٤٨ ٥٥.٥

٥٣.٥٢٦٤٥٢٠.٥١٩٨١٥٣٣.٥١٧ادهم دمحم السيد غبدالسالم٥٠٤٩ ٥٣

٦٧٣٦٤٩.٥٣٧.٥٢٤٠.٥١٥٣٧١٦.٥ادهم دمحم خليل دمحم٥٠٥٠ ٥٠.٥

٧٠.٥٣٩٥٢٣٢.٥٢٤٦١٨٣٥.٥١٧ادهم يوسف مصطفي محمود٥٠٥١ ٥٢

٧٢.٥٣٨٥٢.٥٣٣.٥٢٤٨.٥١٨.٥٣٦.٥١٩.٥اسامه عبدالرحيم فرغلي عبد الرحيم٥٠٥٢ ٥٢

٦٦٣٥٣٦.٥٣٠.٥٢١٥١٧.٥٢٦.٥١٧.٥اسالم السيد شحاتة احمد٥٠٥٣ ٤٧

٤٩.٥٣٥٤٥٢٢١٩٦.٥١٧٣٠١٦.٥اسالم عماد دمحم كامل٥٠٥٤ ٤٥

٧١٣٩.٥٤٥٣٢.٥٢٤٥١٨٣٣١٦.٥اشرف سيد عيد مبارك٥٠٥٥ ٥٧

٧٠٣٥٤٥٣٠٢٢٩١٧.٥٣٢١٧اشرف مصطفى دمحم امام٥٠٥٦ ٤٩

٧٨٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥.٥١٨٣٢.٥١٧البدرى السيد عبدالعليم عبدالرحيم٥٠٥٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩٤٦.٥٣٥٢٥١.٥١٨.٥٣٢١٧المدثر عبدالراضى ابراهيم عبد الراضى٥٠٥٨ ٥٤.٥

٧٠٣٥٤٥٣٥٢٣١١٥.٥٣٣.٥١٨امام عبدالمحسن خلف دمحم٥٠٥٩ ٤٦

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٨.٥٣٣.٥١٨.٥امير دمحم عطية دمحم٥٠٦٠ ٥٩

٧١.٥٣٨٥٢.٥٣٨.٥٢٥٦١٧٣٥١٨اندرو هاني اسحق مسعد٥٠٦١ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٨٣٧.٥١٨.٥انس تامر سعد عبدالرحيم٥٠٦٢ ٦٠

٧١.٥٣٥٥٢٣٩٢٥٥.٥١٨٣٧.٥١٨انس محسن ابراهيم صالح٥٠٦٣ ٥٨

٦٨.٥٣٥٥٠٣٩.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٥.٥١٧.٥ايهاب عبدالستار عبد الوهاب سليمان٥٠٦٤ ٥٧.٥

٦٣.٥٣٥٤٦٣٩٢٣٨١٧.٥٣٤١٧.٥بيتر عادل ابراهيم لبيب٥٠٦٥ ٥٤.٥

٤٤٣٠٣٦٢١١٧٦١٦٣٢.٥١٦.٥بيشوى صبرى يوسف عطيه٥٠٦٦ ٤٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤١٦.٥٣٥.٥١٧.٥جوفاني مجدي فوزي فلتس٥٠٦٧ ٥٨.٥

٧٣٣٥٥٤٣٧٢٥٥.٥١٨٣٤.٥١٧.٥حاتم وائل حسن احمد٥٠٦٨ ٥٦.٥

٧١٣٥٤٦٣٨٢٤٧١٨.٥٣٣.٥١٦.٥حازم عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز٥٠٦٩ ٥٧

٦٩.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٦٢٣٥.٥١٩٣٣١٧حسن ابراهيم ابوالدهب محمود عرابي٥٠٧٠ ٥٤
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٦٠٣٠٤٥.٥٣١.٥٢٢٠١٨٣٣١٦حسن دمحم فرغلى دمحم٥٠٧١ ٥٣

٧٤٣٦.٥٥٦٣٥.٥٢٥٧١٧.٥٣٤١٥.٥حسين رضا عبدالرازق رزق٥٠٧٢ ٥٥

٦٥٣٠٤٩٣١.٥٢٢٦١٦.٥٣١.٥١٧.٥حمزة حسن على متولى٥٠٧٣ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٥٥٦.٥٣٩.٥٢٥٩١٨٣٥١٧خالد احمد جمعة دمحم٥٠٧٤ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٣.٥٤٠٢٦٢١٩٣٥١٧.٥خالد احمد دمحم خاطر توفيق عمر٥٠٧٥ ٥٥.٥

٧٧٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٤١٩٣١١٧خالد دمحم احمد مختار٥٠٧٦ ٥٩.٥

٦٩٣٥٥٨٣٤.٥٢٥٤١٩.٥٣١.٥١٧.٥خليل عبدالعزيز خليل عبد الحميد٥٠٧٧ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٩٣٩٢٦٧.٥١٩.٥٣٣١٨رامز دمحم ربيع ادم٥٠٧٨ ٥٦.٥

٦٩٣٥.٥٥٩٣٧٢٥٥.٥١٩.٥٣١١٦رامي وليد دمحم يوسف٥٠٧٩ ٥٥

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١١٦.٥٣٤.٥١٧زياد سيد ابو المجد دمحم٥٠٨٠ ٥٨.٥

٧١٣٦٥٢.٥٣٧٢٥١.٥١٦.٥٣١١٥.٥زياد دمحم يوسف دمحم٥٠٨١ ٥٥

٦٤٣٥٥١٣٣٢٣٢.٥١٦.٥٣٢.٥١٥سعيد سمير عبدالحميد الشافعي٥٠٨٢ ٤٩.٥

٧٣٣٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤٤١٥٣٣.٥١٧سعيد عبدالحميد سعيد دمحم٥٠٨٣ ٤٦

٧٠٣١٥١٣٢٢٤٢١٥٣٨.٥١٥سلطان دمحم سلطان حسن احمد٥٠٨٤ ٥٨

٧١٣٢٥٢٣٥٢٤٠١٥٣٤١٦سيد احمد سيد دمحم احمد٥٠٨٥ ٥٠

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥.٥٣٣١٦سيد حسين حسين محمود٥٠٨٦ ٤٥

٦٥.٥٣٠.٥٥١.٥٣٣.٥٢٢٦١٥٣٢.٥١٧.٥سيد سمير دسوقى صالح٥٠٨٧ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩٣١٧٣٠.٥١٥سيف ابراهيم عبدالعزيز إبراهيم٥٠٨٨ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٠١.٥١٥٣٠١٥سيف احمد فتحى دمحم٥٠٨٩ ٤٥

٦٧.٥٣٥٤٩٣٤.٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٤١٥سيف الدين خالد دمحم دمحم٥٠٩٠ ٤٩.٥

٦٥.٥٣٥٥٣.٥٣٥٢٤٠١٥.٥٣٤.٥١٥سيف ياسر خضر دمحم٥٠٩١ ٥١

٦٩.٥٣٥٥٣٣٧٢٤٢١٥٣٥١٦شهاب عوض عزت دمحم٥٠٩٢ ٤٧.٥

٧١.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٥٠١٦٣٤١٥شهاب يسري احمد عبدالرازق٥٠٩٣ ٥١

٧٣.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٩٢٥٤١٥٣٠١٦صالح  احمد صالح مصيلحى٥٠٩٤ ٥٠.٥

٦٦٣٥٥٣.٥٣٤.٥٢٣٨١٥٣٤.٥١٥.٥ضياء دمحم سعيد السيد٥٠٩٥ ٤٩

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٦٦.٥١٥٣٣١٦طارق عالء عادل عبدالعزيز٥٠٩٦ ٥٤.٥

٧٣.٥٣١.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥عادل دمحم ثابت عبدالرحيم٥٠٩٧ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٠٤٩٣٦٢٣٢.٥١٦٣١.٥١٥عاصم عادل عبدالرحيم مصطفى٥٠٩٨ ٤٥

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٣٩٢٦٠.٥١٥.٥٣٧١٥عاطف دمحم عاطف صالح٥٠٩٩ ٥٣.٥

٧١٣٠.٥٤٥٣٨.٥٢٣٠١٥.٥٣١.٥١٥عبدالرحمن ابراهيم دمحم دمحم اسماعيل الشامي٥١٠٠ ٤٥

٦١.٥٢٤.٥٤٥٣٨٢١٦١٦٣٥.٥١٥عبدالرحمن احمد دمحم سليم٥١٠١ ٤٧

٧٨٣٦.٥٥٦.٥٣٨٢٦٤.٥١٥.٥٣١.٥١٥.٥عبدالرحمن السيد عمر احمد٥١٠٢ ٥٥.٥
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٧٤٣٠٥٠.٥٣٨.٥٢٤٢١٦.٥٣٦١٥.٥عبدالرحمن جابر محمود عبدالجابر٥١٠٣ ٤٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٦٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن جالل عبدالكريم اسماعيل٥١٠٤ ٦٠

٥٣.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٩.٥١٥٣٢١٦عبدالرحمن جوده حسين دمحم٥١٠٥ ٤٧.٥

٦٠٢٦٤٧.٥٣٧٢١٦.٥١٦٣٤١٥عبدالرحمن حسني سيد علي٥١٠٦ ٤٦

٤٧.٥٢٠.٥٤٥٣٠١٨١١٥٣١١٥عبدالرحمن خالد عبدالسالم احمد٥١٠٧ ٣٨

٦٠.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢١٦١٥٣١١٥عبدالرحمن عباس عبده عباس٥١٠٨ ٤٦

٦٤٣٠٤٧٣٥.٥٢٢٨.٥١٥٣٣١٥عبدالرحمن عثمان دمحم عبدالمقصود٥١٠٩ ٥٢

٥٣٢٣٥٢.٥٣٠٢٠٣.٥١٦.٥٣٠.٥١٥.٥عبدالرحمن عدوى على عبدالرحمن٥١١٠ ٤٥

٧٢٣٥٥٦.٥٣٦٢٥٧١٥٣٦.٥١٧عبدالرحمن علي دمحم طاهر٥١١١ ٥٧.٥

٥١.٥٣١.٥٤٩٣٥٢٠٤.٥١٥٣٣١٦عبدالرحمن دمحم اسماعيل منصور علي٥١١٢ ٣٧.٥

٦٢٣٠٤٧.٥٣٥.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٥١٥عبدالرحمن دمحم سيد دمحم٥١١٣ ٥١.٥

٧٠٣٠٥٠٣٤.٥٢٣٥١٦٣٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن يوسف٥١١٤ ٥٠.٥

٥٣.٥٣٠٤٧٣٢٢٠٩.٥١٥٣٨١٦عبدالرحمن دمحم محسن دمحم الجيار٥١١٥ ٤٧

٧٥٣٥.٥٤٨٣٣.٥٢٤٤.٥١٨٤٠١٦عبدالرحمن محمود احمد دمحم٥١١٦ ٥٢.٥

٦٠٣٣٤٥٣٦٢٢٩١٨٤٠١٦.٥عبدالعزيز سمير عبدالعزيز احمد٥١١٧ ٥٥

٧٥٣٤٥٥.٥٣٩٢٦٢.٥١٧٤٠١٦.٥عبدالعزيز دمحم اسامة البابا٥١١٨ ٥٩

٦٩٣٣٥١.٥٣٧٢٤٥.٥١٨٤٠١٧عبدالغني دمحم عبدالغني دمحم٥١١٩ ٥٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٨٤٠١٧.٥عبدهللا رشاد حلواني عبدالباري علي٥١٢٠ ٥٧

٦٥٣٣٥٢.٥٣٦٢٤١.٥١٨٣٨.٥١٦.٥عبدهللا سمير نبيه رضوان٥١٢١ ٥٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٠٩.٥١٧.٥٣٨١٥.٥عبدهللا طارق عبدالستار محمود٥١٢٢ ٤٨.٥

٤٩.٥٢٦٤٥٣٠١٩٦١٦.٥٤٠١٥عبدهللا عادل عبده احمد٥١٢٣ ٤٥.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٠٥١٧.٥٤٠١٦.٥عبدهللا على ابو بكر دمحم الصغير٥١٢٤ ٥١

٧٥.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٩٢٦٥.٥١٨٤٠١٩.٥عبدهللا دمحم السيد عبدهللا السيد٥١٢٥ ٦٠

٦٥٣٥.٥٤٩٣٤٢٣٣.٥١٨.٥٣٩١٥عبدهللا دمحم فاروق امين محروس٥١٢٦ ٥٠

٧٤.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٥٢٤١١٧.٥٣٨١٥عبدهللا نصر دمحم فتحى٥١٢٧ ٥٠.٥

٦٩٣٦.٥٤٦.٥٣٤٢٣٩.٥١٧٤٠١٦عثمان طارق عبدالعزيز السيد٥١٢٨ ٥٣.٥

٧١٣٧.٥٤٧.٥٣٨٢٤٨١٨٣٨١٥عصام حازم مصطفى عبداللطيف٥١٢٩ ٥٤

٦٨.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٦٢٤٧.٥١٦٣٨١٦عالء عبدالباسط عطية السيد السيد فرحات٥١٣٠ ٥٧

٦٦٣٥٤٧٣٣٢٣٤١٧٤٠١٥عالء مصطفى دمحم مصطفى٥١٣١ ٥٣

٦٤٣٦٥٠.٥٣٦٢٣٩.٥١٦٣٩١٥على احمد على احمد٥١٣٢ ٥٣

٧٢.٥٣٧.٥٥٣٣٧٢٥٥.٥١٥٤٠١٥على حسن عبدالعال مسيل عبدالعال٥١٣٣ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٥٣٥.٥١٦.٥علي عالء علي دمحم٥١٣٤ ٦٠
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٧٥.٥٣٩.٥٥٥٣٩٢٦٤١٥٣٩١٥.٥علي دمحم صالح الدين٥١٣٥ ٥٥

٦٤.٥٣٧.٥٤٦٣٩٢٣٣.٥١٥٣٨١٥.٥على دمحم فرغلى فهيم٥١٣٦ ٤٦.٥

٦١.٥٣٨.٥٤٦.٥٣٨٢٣٢١٥٣٨١٥على مصطفى على حسن٥١٣٧ ٤٧.٥

٦٦.٥٣٤٥٠.٥٣٩٢٤٤.٥١٥٣٧.٥١٧على وليد دمحم محمود٥١٣٨ ٥٤.٥

٧٧٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٥.٥١٧٣٩١٧عمر احمد صديق دمحم عثمان٥١٣٩ ٥٤

٧٠.٥٣٩٥١.٥٣٨٢٥٣١٦٣٩١٧عمر حسن دمحم جاب هللا٥١٤٠ ٥٤

٦٧.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٦١٥٣٦.٥١٥عمر حسن محي الدين مصطفي٥١٤١ ٤٦.٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٣٣٥.٥٢٤٥١٥٤٠١٦عمر خالد حسين فاوي ابو زيد٥١٤٢ ٤٧.٥

٦٧.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٣٦١٥٣٨.٥١٥عمر خالد عبدهللا عبدالرحيم٥١٤٣ ٤٨

٦٦.٥٣٩٤٩٣٨٢٣٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥عمر طارق جمال عبدالغني٥١٤٤ ٤٥

٦٥.٥٣٠٥٣٣٨٢٣٨.٥١٥٣٠.٥١٩عمر علي فتحي هاشم٥١٤٥ ٥٢

٧١٣٦٤٩.٥٣٧٢٤١١٥٣٣١٥عمر دمحم زكي دمحم٥١٤٦ ٤٧.٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٧٢٣٧١٥٣٤.٥١٥عمر دمحم يمانى دمحم٥١٤٧ ٤٨.٥

٧٤٣٧.٥٤٦٣٧٢٥٠١٥٣٢١٥عمر هاني عوض هللا شريف٥١٤٨ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٨٤٥٣٧٢٤٦.٥١٥.٥٣٨١٥عمرو عادل حلمى عبدالحليم٥١٤٩ ٥٣

٦٣٣٣٤٥٣٧٢٢٧.٥١٥٣٤١٥فادي عادل ابراهيم لبيب٥١٥٠ ٤٩.٥

٦١.٥٣٦٤٥٣٣.٥٢٢٣.٥١٥٣٥١٧فارس تامر صالح عبدهللا٥١٥١ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٨٥٠.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٨١٥.٥فارس عبدالفتاح عبدالغني احمد٥١٥٢ ٥٨

٦٥.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٤٢٣٤.٥١٧٣٦.٥١٦.٥فارس دمحم علي دمحم حسانين٥١٥٣ ٥٤

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٨.٥١٧.٥٣٨١٦فتحي احمد عبداللة احمد دمحم٥١٥٤ ٥١.٥

٧٥٣٦٥٣.٥٣٨٢٥٧.٥١٦.٥٣٩١٥فريد دمحم فريد صديق٥١٥٥ ٥٥

٧٠٣٦٤٩.٥٣٧.٥٢٥١١٦.٥٤٠١٦.٥كريم احمد رمضان ابراهيم علوان٥١٥٦ ٥٨

٧٢.٥٣٧٤٨.٥٣٧٢٤٧.٥١٨٣٩١٥.٥كريم تامر صالح عبداللطيف عبدالقادر٥١٥٧ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٦.٥٥١٣٧٢٤٧.٥١٧.٥٣٧١٦كريم تامر فتحى عبدالفتاح٥١٥٨ ٥٤.٥

٦١٣٣.٥٤٨٣٤.٥٢٢٢١٧.٥٣٤١٦كريم عادل السيد احمد صالح٥١٥٩ ٤٥

٧٦٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٨١٨٣٩١٦.٥كريم دمحم عرفة عبده٥١٦٠ ٥٧.٥

٧٧٣٨.٥٥٦٣٨٢٦٨.٥١٨٣٨١٦مؤمن حسين محمود دمحم٥١٦١ ٥٩

٧٢٤٠٥٤٣٧.٥٢٦٠١٨٣٦١٧.٥مؤمن عادل دمحم دمحم عشماوي٥١٦٢ ٥٦.٥

٦٢٣٠٣٧٣٠٢٠٤.٥١٧٣٧١٧مؤمن دمحم شعبان شعبان٥١٦٣ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٨٤٥٣٠.٥٢٢٥١٨٣٦١٧.٥مؤمن ناصر احمد احمد جابر٥١٦٤ ٤٦

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٨٣٩.٥١٧.٥ماريو عبدالناصر كتشنر جبيب٥١٦٥ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤١٨.٥٤٠١٧.٥ماهر رومانى حلمى فرحان٥١٦٦ ٥٩
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٧٥.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٨٣٩.٥١٦مايكل جرجس حنا اندراوس حنا٥١٦٧ ٥٩

٧٠.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٦١١٨٣٨١٧متولي اسامة متولي علي متولي٥١٦٨ ٥٦

٧٢٣٨.٥٤٩٣٧٢٥٣١٧.٥٣٨١٧دمحم ابراهيم حسين كامل٥١٦٩ ٥٦.٥

٧٥٣٧.٥٤٧٣٤٢٤٤.٥١٨٣٥١٥.٥دمحم ابراهيم دمحم احمد٥١٧٠ ٥١

٧٧٣٧٥٠.٥٣٥٢٥٤١٨.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم ابراهيم دمحم علي٥١٧١ ٥٤.٥

٧٢٣٧٤٧٣٢.٥٢٣٩.٥١٨٣٨.٥١٦دمحم ابراهيم مصطفى دمحم٥١٧٢ ٥١

٦٧٣٧٤٩.٥٣٥.٥٢٤٠.٥١٨٣٧.٥١٦.٥دمحم احمد بكرى حسن٥١٧٣ ٥١.٥

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠.٥٢١٦١٩٣٢.٥١٦دمحم احمد حسن أحمد٥١٧٤ ٤٥

٦٦.٥٣٦٤٧.٥٣٢.٥٢٣١١٨.٥٣٥.٥١٦دمحم احمد خليفه حسن٥١٧٥ ٤٨.٥

٧٦٣٧٥٥.٥٤٠٢٦٦.٥١٨.٥٣٠١٨دمحم احمد عبادة حسن٥١٧٦ ٥٨

٧٥٣٧٥١.٥٤٠٢٥٢.٥١٨.٥٣٣١٧دمحم احمد على دمحمين٥١٧٧ ٤٩

٧١٣٦.٥٥٢٤٠٢٤٩١٨.٥٣١.٥١٦.٥دمحم احمد فاروق ابراهيم٥١٧٨ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٧٥٤٣٩.٥٢٥٧.٥١٨٣٠.٥١٧.٥دمحم احمد دمحم امام٥١٧٩ ٥٢.٥

٧٢٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٥١٨.٥٣٣١٦.٥دمحم احمد دمحم حسن٥١٨٠ ٤٧.٥

٧٧٣٧.٥٥٥٣٩٢٦٣.٥١٩٣٦.٥١٧.٥دمحم احمد دمحم على٥١٨١ ٥٥

٧٦٣٧٥٤.٥٣٦٢٥٢.٥١٧٣٥١٧.٥دمحم احمد دمحم مهداوي٥١٨٢ ٤٩

٧٦٣٧.٥٥٤٣٩٢٥٦١٧.٥٣٠١٥.٥دمحم احمد مشعال سليمان٥١٨٣ ٤٩.٥

٦٤٣٥٤٥٣٤٢١٤١٧٢٦.٥١٧دمحم اسامة دمحم السيد٥١٨٤ ٣٦

٧٦٣٨٥٥٣٩٢٥٨١٨٣٢.٥١٦.٥دمحم السباعى ابراهيم احمد٥١٨٥ ٥٠

٧٦٣٧٥٥٣٩.٥٢٥٩١٧٣٣.٥١٦دمحم السيد حسان ابراهيم حال٥١٨٦ ٥١.٥

٧٤٣١٥١٣٠٢٣٢١٥٣٢١٦.٥دمحم ايمن على مصطفى٥١٨٧ ٤٦

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٣١٩٣٢.٥١٧دمحم تاج الدين حسن دمحمابراهيم٥١٨٨ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٥٥٠.٥٣٤.٥٢٣٨١٨.٥٣٢.٥١٧دمحم حازم مصطفى عبداللطيف٥١٨٩ ٤٧.٥

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٩.٥١٩٣٤١٨دمحم حسن السيد ابراهيم٥١٩٠ ٥٢

٧١.٥٣٨٥٦٣٩.٥٢٦١١٩٣٥١٧.٥دمحم حسن دمحم دمحم همام٥١٩١ ٥٦

٧٠٣٥٥٢.٥٤٠٢٥٢١٨٣٣.٥١٧.٥دمحم حسين دمحم عبدالعال٥١٩٢ ٥٤.٥

٧٩٣٧٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٤١٧.٥دمحم حمدى دمحم دمحم٥١٩٣ ٥٨

٧١.٥٣٥٥٥٤٠٢٥٣.٥١٩٣٢.٥١٧دمحم خالد فرغلى حسن٥١٩٤ ٥٢

٧٥٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٥١٨.٥٣٢١٧.٥دمحم ربيع صبرى ربيع٥١٩٥ ٥٦.٥

٦٠٣٠٣٨٣٠١٩٣.٥١٦٢٧.٥١٦.٥دمحم رضا عبدالسالم مغربى٥١٩٦ ٣٥.٥

٦٧٣٠٤٧٣٤.٥٢٢٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم رضا عطية دمحم٥١٩٧ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٩٣٠٢١٥.٥١٧٣٤.٥١٧دمحم رضا دمحم جاد٥١٩٨ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٢٣١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٨.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٤٣.٥١٧٣٤١٧.٥دمحم رمضان عبدهللا احمد٥١٩٩ ٤٨.٥

٦٦٣٧٥٢.٥٣٧٢٤٢١٩.٥٣٣.٥١٧دمحم رمضان دمحم احمد٥٢٠٠ ٤٩.٥

٦٢٢٤.٥٤٥.٥٣٢٢١٢.٥١٨٣٩١٥.٥دمحم سالم عبدالنعيم ابو الحسن٥٢٠١ ٤٨.٥

٦٥.٥٣٠٤٧.٥٣١٢٢٣.٥١٨٣٧.٥١٥.٥دمحم سيد حسن السيد٥٢٠٢ ٤٩.٥

٤٧.٥٢٢٤٥٢٣١٨٨.٥١٨٣٧.٥١٥دمحم شريف محمود خليل٥٢٠٣ ٥١

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٨٢٦٤.٥١٧.٥٣٨١٥دمحم صالح دمحم احمد٥٢٠٤ ٥٦.٥

٧١.٥٣٣٥١٣٤.٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٥دمحم صالح عبدالخالق الشبراوي٥٢٠٥ ٥٠.٥

٧٧٣٩.٥٥٩٣٧.٥٢٧١١٨٣٩١٨دمحم طارق دمحم حسن القرعلى٥٢٠٦ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٣.٥١٧٤٠١٦.٥دمحم عبدالرحمن ابراهيم دمحم فراج٥٢٠٧ ٥٩.٥

٧٦٤٠٥٨.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٨١٧دمحم عزت السيد ابراهيم٥٢٠٨ ٥٢.٥

٧٣٣٦٤٩٣٢٢٣٧١٧.٥٣٧١٦دمحم عالء احمد وراد سليمان٥٢٠٩ ٤٧

٧٨٣٨.٥٥٢٣٨٢٦٠.٥١٧.٥٣٧١٧دمحم عالء دمحم العربى ابراهيم٥٢١٠ ٥٤

٧٦.٥٣٨.٥٥٤٣٨٢٦١١٧.٥٣٥١٧.٥دمحم على الصغير على٥٢١١ ٥٤

٧٧٣٩.٥٥١٣٧٢٥٧.٥١٧٣٤.٥١٦.٥دمحم غريب حلمي منصور مرسي٥٢١٢ ٥٣

٧٧٣٨٥٤٣٦٢٦٣١٥.٥٣٠.٥١٦دمحم فتحى ابراهيم دمحم٥٢١٣ ٥٨

٧٦٣٩٥٥٣٥٢٦٤١٧٣٥.٥١٥دمحم كمال على عيسى على٥٢١٤ ٥٩

٧٣.٥٣٩٥٤٣٥٢٦١.٥١٧٣٦.٥١٥.٥دمحم ماجد عبدهللا احمد عبدهللا٥٢١٥ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٨٣٨٢٧٢.٥١٧.٥٣٦.٥١٥دمحم مجدي دمحم علي٥٢١٦ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٧دمحم دمحم عبدالمنعم السيد٥٢١٧ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٣٦٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٥.٥دمحم محمود دمحم دمحم حميده٥٢١٨ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٦٢٦٨١٦.٥٣٥.٥١٦دمحم ناصر عز الدين دمحم٥٢١٩ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٩٤٩.٥٣٦٢٥٣.٥١٨٣٩١٧دمحم نصرالدين مهدي الدسوقي٥٢٢٠ ٥٢.٥

٧٦٣٩٥٧٣٧٢٦١١٨.٥٤٠١٦دمحم هانى صابر مبروك٥٢٢١ ٥٢

٧٣٣٩.٥٥٠.٥٣٦٢٤٨١٦٣١.٥١٥.٥دمحم هانى محمود عبدالحميد محمود٥٢٢٢ ٤٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٦٢٤٨.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم هشام السيد عبدالسالم٥٢٢٣ ٥٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢.٥١٩٣٩١٧دمحم ياسر ابراهيم عبدهللا٥٢٢٤ ٥٧

٦٥.٥٣٤٤٨٣٦٢٢٨.٥١٧.٥٣٠١٥.٥دمحم ياسر احمد محمود٥٢٢٥ ٤٥

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٤١٨.٥٣٠١٦دمحم ياسر حسن دمحم٥٢٢٦ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٠٤٠٢٦٠.٥١٨٣٩١٦دمحم ياسر محمود عبدالمعطى٥٢٢٧ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٨.٥٣٤١٦دمحم ياسر نادي حسن٥٢٢٨ ٥٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٥٢٦٣١٩٣٣.٥١٧دمحم يسري دمحم اسماعيل مصطفي٥٢٢٩ ٥٥.٥

٧٨٣٦٥٥٣٩٢٦٠.٥١٨.٥٣٣١٧.٥محمود اشرف دمحم دمحم٥٢٣٠ ٥٢.٥
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٧٨٤٠٥٧٣٩٢٧٢.٥١٨.٥٣٣.٥١٨.٥محمود حمدى محمود احمد٥٢٣١ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٤.٥١٨.٥محمود عثمان حسن دمحم حسن٥٢٣٢ ٥٨.٥

٧٨٣٧.٥٤٨٣٢.٥٢٥١١٧.٥٣١١٧محمود علي حامد دمحم٥٢٣٣ ٥٥

٧٣٣٢.٥٥٠٣٥.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٠١٥محمود دمحم سيد دمحم٥٢٣٤ ٤٥.٥

٥٣.٥٣٣.٥٤٥٣٢٢٠١.٥١٧.٥٣٠١٦محمود دمحم مسعد محمود٥٢٣٥ ٣٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧٢١٨٣٢.٥١٦مرسى خالد مرسى عبدالسالم٥٢٣٦ ٥٧.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٧٣٧١٨.٥مروان احمد رمضان عبدالفتاح٥٢٣٧ ٥٩

٧٨٤٠٥٥.٥٣٥٢٦٧١٧.٥٣٦١٩مروان تاج الدين السيد عبداللطيف٥٢٣٨ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٤.٥٣٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٠١٨مروان دمحم عبدالرؤف ذكي٥٢٣٩ ٥٥.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠مروان محمود احمد دمحم حسن٥٢٤٠ ٠

٦٩٣٩٥٢.٥٣١.٥٢٤١١٨٣١.٥١٦مروان مصطفى عادل يونس خضر٥٢٤١ ٤٩

٥٢.٥٣٩٥١٣٢.٥٢٢٨١٨.٥٣٠١٦.٥مصطفى احمد عبدالحليم حسان٥٢٤٢ ٥٣

٧٥.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٤٢٥٣.٥١٨.٥٣٢١٦.٥مصطفى احمد عبدالسالم أحمد دمحم سند٥٢٤٣ ٥٤

٦٧.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٤٨١٨.٥٣٢١٦مصطفى سيد جالل ابراهيم٥٢٤٤ ٥٤

٧٨٤٠٥٢.٥٣٦.٥٢٦١١٨٣٢١٦مصطفى سيد مرسى دمحم٥٢٤٥ ٥٤

٧٨٣٩٥٧.٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٨٣٢.٥١٨مصطفى علي مصطفى الكردي٥٢٤٦ ٥٤.٥

٧٨٣٨٥٤٣٧.٥٢٦٤.٥١٩٣٢.٥١٦.٥مصطفى دمحم مصطفى سيد٥٢٤٧ ٥٧

٧٧٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٩.٥١٨.٥٣٤١٦.٥معاذ دمحم محمود سعد٥٢٤٨ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٦٣٧.٥٢٦٦١٨.٥٣١١٧معتز فاروق حسين سيد سيد احمد٥٢٤٩ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٦٢٥٨.٥١٨.٥٣٠١٧.٥معتز دمحم علي دمحم بدر٥٢٥٠ ٥١

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٨.٥٣٦.٥١٦.٥معتز دمحم فكري عبدالمتعال٥٢٥١ ٥٩

٦٢٣٥٥٣.٥٣٢٢٣٠.٥١٨.٥٣١١٥معوض مؤمن معوض زكى٥٢٥٢ ٤٨

٧٦٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٥.٥١٧.٥٣٤١٧مهدى هانى مهدى معاذ٥٢٥٣ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٩٣٢١٨مهند دمحم دمحم فهمي٥٢٥٤ ٥٧

٧٨٤٠٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠١٨.٥٣٤١٦مهند محمود فؤاد دمحم٥٢٥٥ ٥٦

٧٦.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧١١٩٣٣.٥١٧.٥موسى دمحم موسى عبدالحميد٥٢٥٦ ٥٧

٧٧٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٨.٥٣٣.٥١٥.٥ياسين وسام ابرهيم السيد٥٢٥٧ ٥٨

٧٣٣٧.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٥١٥يحي دمحم السيد احمد٥٢٥٨ ٥٥

٧٣.٥٣٩٥٧.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٨٣٢١٧.٥يحيى دمحم دمحم عبدالحميد الشبراوى٥٢٥٩ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦١٨.٥٣٩.٥١٧.٥يوساب فؤاد قيصر عبدالمسيح٥٢٦٠ ٥٩

٧٨٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٦١٨.٥٣٤.٥١٥.٥يوسف ابو الحجاج عبدالحليم رمضان٥٢٦١ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩٥٦٣٩٢٦٧.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥يوسف احمد دمحم احمد على٥٢٦٢ ٥٥
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٧١٣٥٤٨.٥٣٤٢٣٨.٥١٧.٥٣٣١٥.٥يوسف احمد دمحم مصطفى٥٢٦٣ ٥٠

٦٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٣١٦.٥٣٢١٥يوسف احمد منجد اسماعيل بيومي٥٢٦٤ ٤٥

٧٧٣٨٥٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٩.٥٣٥١٥يوسف توفيق ابراهيم دسوقى٥٢٦٥ ٥٧

٧٧.٥٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٩.٥١٦.٥يوسف جورج نبيل انيس نصر هللا٥٢٦٦ ٥٦

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٠١٩٣٥١٦يوسف حامد راضي احمد ريحان٥٢٦٧ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠١٦.٥٣٢.٥١٥يوسف حسام دمحم نصر السيد عبدالناصر٥٢٦٨ ٥٧

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٦١٥يوسف حسن عبدالفتاح علي محمود٥٢٦٩ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٦٦.٥١٨.٥٣٦١٦يوسف رضا جابر دمحم٥٢٧٠ ٥٣

٦٥.٥٣٥٤٥٣٦٢٢٦.٥١٧٣٠١٥يوسف سامى عبده احمد٥٢٧١ ٤٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٦٩.٥١٩٣٤١٥.٥يوسف سيد امين طه٥٢٧٢ ٥٦

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٣.٥١٥يوسف سيد جالل ابراهيم دمحم٥٢٧٣ ٥١

٧٦٣٦.٥٥٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٦٣٣.٥١٦.٥يوسف عبدالرازق احمد عبد الرازق٥٢٧٤ ٥٦.٥

٧٣٣٧.٥٥٠٣٦٢٤٣١٥٣٣.٥١٥يوسف عبده دمحم بدوي٥٢٧٥ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦٣٨١٥.٥يوسف علي السيد احمد٥٢٧٦ ٥٨.٥

٧٤٣٧.٥٥٤٣٧.٥٢٥٥١٦.٥٣٩١٦يوسف دمحم عبدهللا دمحم ابراهيم٥٢٧٧ ٥٢

٧٤٣٧٥٤٣٨.٥٢٥٩.٥١٩.٥٣٨١٥يوسف دمحم محمود رجائي٥٢٧٨ ٥٦

٦٣٣١٤٥٣٨٢٢٨.٥١٩٣٦١٥يوسف دمحم محمود عبداللطيف٥٢٧٩ ٥١.٥

٦٤.٥٣٦٥٣.٥٣٨٢٤٨١٩.٥٣٨١٥يوسف هيثم محمود دمحم٥٢٨٠ ٥٦

٧٥.٥٣٨٥٩٤٠٢٧١.٥١٩.٥٣٩١٦.٥يوسف وليد ابراهيم البيومى٥٢٨١ ٥٩

٦٨٣٦٤٨.٥٣١.٥٢٣٦١٧.٥٣٦١٥يوسف وليد عمر دمحم٥٢٨٢ ٥٢

٦٧.٥٣٠.٥٤٧٣٩٢٤١.٥١٥٣٩١٦يوسف وليد دمحم خلف هللا٥٢٨٣ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٧٢٢٩١٥٣٩١٦يونس داود نصر مهاجر٥٢٨٤ ٤٨.٥

٧١٣٢.٥٤٧.٥٣٩٢٤٤.٥١٩٣٨١٦يوسف رمضان ابراهيم  يوسف٢٢٤٨٨ ٥٤.٥

٤٥٣١.٥٤٥٣٠١٨٧.٥٠٣٢١٥على دمحم عبدالكريم البحيرى٢٢٥٥٣ ٣٦

٦٠٣٥٤٥٤٠٢٣٠٠٣٠١٦.٥دمحم احمد دمحم عبدالقادر٢٢٥٥٤ ٥٠

٥٤٣٢٤٥٣٦٢١٢٠٣١.٥١٥دمحم السيد العربي كمال٢٢٥٥٥ ٤٥

٥٣.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٠٧١٥.٥٣٠١٥دمحم احمد دمحم زكير٢٢٩٤٢ ٤٦.٥

٦٠٣٠٣٩٣٢٢٠٦١٥٣٠.٥١٥.٥يوسف مجدي دمحم ربيع٢٢٩٦٣ ٤٥

٦٨٣٢٣٣٢٠١٩٨١٠٢٨.٥١٥مصطفي وليد دمحم علي٢٣٠٢٧ ٤٥
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االسماعيلية جنوب البهتيمى  االعدادية  بنيناالدارة المدرسة
٦٣٣٥٤٥٣٦.٥٢٣٠١٦.٥٣٨١٥ابراهيم حسن فؤاد حسن٥٢٨٥ ٥٠.٥

٧٦٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٦٦.٥١٨.٥٣٩١٦احمد اسامة السيد دمحم٥٢٨٦ ٥٦.٥

٧٤٣٦٤٩.٥٣٩.٥٢٥٦١٩٣٢.٥١٥احمد السيد ابراهيم حسن٥٢٨٧ ٥٧

٦١.٥٣١.٥٤٧.٥٣٢.٥٢٢٣١٨٣٤.٥١٥احمد السيد علي دمحم٥٢٨٨ ٥٠

٧٤٣٦.٥٥٠.٥٣٩٢٥٨.٥١٩٣٨١٥احمد حسن احمد عبدالرحمن٥٢٨٩ ٥٨.٥

٥٣٣٣٤٥٣٤٢١٠١٥٣٨١٥احمد دمحم حامد يوسف٥٢٩٠ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥١.٥٣٩.٥٢٦٤١٥٣٩١٥احمد دمحم شلبى دمحم٥٢٩١ ٥٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٣٣٩٢٦٧١٥.٥٣٧١٥احمد ناصر عبدالستار احمد٥٢٩٢ ٥٧.٥

٦٦.٥٣٠.٥٤٥٣٢.٥٢١٣١٦.٥٣٠.٥١٧.٥ادهم محمود عوض محمود٥٢٩٣ ٣٨.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠٣٥٢٤٤١٦.٥٣٠١٦.٥انس احمد دمحم دمحم٥٢٩٤ ٥٠

٤٨.٥٣٠٤٥٣٣.٥١٩١.٥١٦.٥٣٤١٥حسن دمحم فؤاد حسن حسن٥٢٩٥ ٣٤.٥

٧٢٣٦.٥٥١٣٥٢٤٤.٥١٧٤٠١٦حسن يوسف احمد دمحم٥٢٩٦ ٥٠

٧٣.٥٣٦٥١٣٧٢٥١.٥١٨.٥٤٠١٧.٥زياد طارق جابر غريب٥٢٩٧ ٥٤

٧٥.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٤٠١٧زياد عبدالحافظ فؤاد السيد٥٢٩٨ ٥٨

٦٤.٥٣١٥٠.٥٣٤٢٢٦.٥١٨٣٦١٦سيف الدين احمد دمحم احمد زكريا٥٢٩٩ ٤٦.٥

٥٠٣٠٤٥٣٠١٩٥١٧٣٧١٦صالح هانى صالح اسماعيل دمحم٥٣٠٠ ٤٠

٧٦.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٢١٨٣٧.٥١٦.٥طه دمحم محمود حسن٥٣٠١ ٥٨.٥

٧٧٣٥.٥٥٦٣٩٢٦٠١٩٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن دمحم احمد ابراهيم٥٣٠٢ ٥٢.٥

٧٤٣٥.٥٥٦٣٩٢٥٣.٥١٨.٥٣٦١٦عبدالرحمن دمحم احمد محمود٥٣٠٣ ٤٩

٧٤.٥٣٦.٥٥٩٤٠٢٦٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم حمدى دمحم منصور٥٣٠٤ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٦٣.٥١٧٣٤.٥١٦.٥عبدالعزيز سعد عبدالعاطى دمحم٥٣٠٥ ٥٦

٦٥٣١٤٩٣١٢٢١١٧.٥٣٠١٥عبداللطيف دمحم عبداللطيف ابوالعال٥٣٠٦ ٤٥

٧٣٣٣.٥٥٣٣٦.٥٢٤١.٥١٧٣٣.٥١٥.٥على السيد احمد عبدالجواد٥٣٠٧ ٤٥.٥

٦٦.٥٢٣.٥٤٥٢٢١٩٣.٥١٥.٥٣٠١٦.٥على دمحم على على حسين٥٣٠٨ ٣٦.٥

٦٩٣٥٤٦.٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٢.٥١٧عمر اسامة عوض محمود اسماعيل٥٣٠٩ ٣٥

٧٠٣٤٤٥٣٣.٥٢١٩.٥١٥٣٦١٦عمر هانى على على٥٣١٠ ٣٧

٧٣٣٧.٥٥٥٣٨.٥٢٥٩١٨٣٠١٦.٥عمرو خالد عبدالسالم اسماعيل٥٣١١ ٥٥

٧١.٥٣٦٥٢.٥٣٧٢٤٣١٧٣٦١٦.٥كيرلس صدقى راضى جرجس سعد٥٣١٢ ٤٦

٦٠٣١.٥٤٨.٥٣٠٢١٧١٩٣١١٦.٥دمحم احمد حسن حسن احمد٥٣١٣ ٤٧

٦٧٢٥.٥٤٦٣٠.٥٢١٤١٩٣١.٥١٦.٥دمحم احمد زكريا دمحم٥٣١٤ ٤٥

٧٦٣٦.٥٥٩٤٠٢٦٨.٥١٩٣٦.٥١٦.٥دمحم احمد دمحم عبدالعزيز مكارم٥٣١٥ ٥٧
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٦٨.٥٣٤.٥٥١.٥٣٣٢٣٤.٥١٨٣٤.٥١٦.٥دمحم اشرف حسن جادالرب٥٣١٦ ٤٧

٦٢.٥٣٠.٥٤٩.٥٢٣.٥٢١١١٥.٥٣١١٦دمحم السيد دمحم خميس٥٣١٧ ٤٥

٦٨٣٠٤٦٢٣.٥٢١٥.٥١٩٣٣١٦.٥دمحم رضا حسن دمحم٥٣١٨ ٤٨

٧٢.٥٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٠١٩٣٥١٦.٥دمحم سالمه السيد حافظ ابراهيم٥٣١٩ ٤٥

٦٨.٥٣٦٥٠٣٦.٥٢٣٦١٩.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم سيد حسن دمحم٥٣٢٠ ٤٥

٦٨٣٦٥٠٣٠٢٣١١٩.٥٣٣١٦.٥دمحم شاكر على دمحم حسين٥٣٢١ ٤٧

٧٣.٥٣٥٤٨.٥٣٢٢٣٤١٩٣٣١٦.٥دمحم صبرى احمد عبدالمبدى٥٣٢٢ ٤٥

٦٤.٥٢٥.٥٤٧.٥٣٠٢١٢.٥١٩٣٠١٧دمحم عبده دمحم عبده٥٣٢٣ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٦٢٣.٥٢١٣١٩٣١.٥١٦.٥دمحم عالء دمحم دمحم شلبى٥٣٢٤ ٤٥

٧١٣٥٥٨٣٨٢٥٢١٩٣٢.٥١٦.٥دمحم مصطفى على دمحم٥٣٢٥ ٥٠

٧٦٣٥٥٥.٥٣٠٢٤٢.٥١٩٣١١٧مدثر جهاد مصطفى عبدالحميد٥٣٢٦ ٤٦

٦٨.٥٣٥٤٧٣٠٢٢٥.٥١٩.٥٣٢١٦مروان كمال فاروق مصطفى٥٣٢٧ ٤٥

٦٤.٥٣٦٥١٣٠٢٢٨.٥١٩٣٢١٧مصطفى السيد محمود دمحم٥٣٢٨ ٤٧

٧٣.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤٦١٦٣٢.٥١٧مصطفى تمام دمحم تمام٥٣٢٩ ٤٧

٦١.٥٣٦.٥٤٦٣٠٢٢٣١٨.٥٣٠١٧.٥مصطفى عادل مصطفى السيد٥٣٣٠ ٤٩

٦٨.٥٣٨٤٦.٥٣٠٢٣٠١٨.٥٣٣.٥١٧مصطفى محسن دمحم سيد سالم٥٣٣١ ٤٧

٧٤.٥٣٧.٥٥١.٥٣٣.٥٢٥٠١٩٣٦١٦.٥معاذ حسن احمد ابراهيم٥٣٣٢ ٥٣

٧٧٣٨.٥٥١.٥٣٧٢٥٧١٦.٥٣٦١٥.٥معاذ هانى الشبراوى عبدالحليم٥٣٣٣ ٥٣

٦٦.٥٣٧.٥٤٨٣٣.٥٢٣٦.٥١٦.٥٣٠١٥نبوى خالد نبوى على فياض٥٣٣٤ ٥١

٧٤٣٩٤٩٣٣٢٤٥١٦.٥٣٣١٦يوسف احمد حسين ابراهيم٥٣٣٥ ٥٠

٤٣.٥٣٥.٥٤٥٢١١٩٠١٦.٥٣٠١٥.٥يوسف الجرايحي السيد دمحم طه٥٣٣٦ ٤٥

٤٧.٥٣٨٤٥٢٢١٩٩.٥١٦.٥٣٠١٥.٥يوسف عبدهللا حسن دمحم٥٣٣٧ ٤٧

٦٩٣٦٥٣.٥٣٣.٥٢٤٥١٦٣١١٥.٥يوسف عمرو شحاته ابراهيم الخولى٥٣٣٨ ٥٣

٦٣٣٧.٥٤٧.٥٣٠٢٢٩.٥١٥.٥٣٦١٥يوسف دمحم سعيد دمحم٥٣٣٩ ٥١.٥

٥٠.٥٣٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٧.٥٣٠١٥يوسف دمحم غريب عبدهللا٥٣٤٠ ٤٠
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االسماعيلية جنوب الشهيد دمحم صالح على السماك االعداديةاالدارة المدرسة
٧٥٣٩٥٧٣٦.٥٢٦٤.٥١٨٣٩١٧ابانوب سمير بالمون زكى٥٣٤١ ٥٧

٧٨٣٩٥٦٤٠٢٧٣١٧.٥٣٦.٥١٨ابراهيم احمد ابراهيم السيد موسى٥٣٤٢ ٦٠

٧٧٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥ابراهيم حسن سليمان حسين حربى٥٣٤٣ ٥٧

٧٥٣٨٥١٣٨٢٥٤١٥٣٤١٦.٥ابراهيم سيد ابراهيم مصطفى٥٣٤٤ ٥٢

٧٦٣٩.٥٤٩٣٥.٥٢٥١١٦.٥٣٥١٥.٥ابراهيم مدحت ابراهيم على عبدالسالم٥٣٤٥ ٥١

٧١.٥٣٨.٥٥٢٣٣٢٥١١٧٣٢.٥١٦احمد اسالم احمد ابواليزيد خلف٥٣٤٦ ٥٦

٧٦.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٦١٨.٥٣٣.٥١٧.٥احمد اشرف دمحم عبده فيصل٥٣٤٧ ٥٨

٧٧٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٣٤.٥١٦.٥احمد اكرم سليمان حماد٥٣٤٨ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٨٥٤٣٨٢٥٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٥احمد ايمن دمحم ادم بشير٥٣٤٩ ٥٢

٧٢٣٨.٥٥٤٣٨٢٦٠١٧.٥٣٣.٥١٦احمد سامح عواد عبدالجليل٥٣٥٠ ٥٧.٥

٦٥٣٨٤٧٣٤٢٣٤.٥١٥٣٩١٦احمد سمير ابراهيم طه٥٣٥١ ٥٠.٥

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٥.٥٣٨١٥.٥احمد سيد زيدان دمحم٥٣٥٢ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٩٢٧٠.٥١٧٣٩١٧احمد عبدالسالم السعيد عبده٥٣٥٣ ٦٠

٧٠.٥٣٩.٥٥٢٣٩٢٥٥١٦٣٣١٦احمد عمرو عبدالحميد يوسف عانوس٥٣٥٤ ٥٤

٦٥٣٨.٥٥٠.٥٣٨٢٣٧١٦.٥٣٤١٥.٥احمد دمحم انور دمحم مرسى٥٣٥٥ ٤٥

٦٥٣٨.٥٥٢.٥٣٥٢٤٨١٧٣٦١٦.٥احمد دمحم حامد احمد سالم٥٣٥٦ ٥٧

٧١٣٧.٥٥٢٣٨٢٥٢١٥٣٣.٥١٦احمد دمحم سعيد حمدى٥٣٥٧ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٧٥٤.٥٣٩٢٦١١٦.٥٣٣١٧.٥احمد وليد عيد سعيد٥٣٥٨ ٥٧

٧٤٣٨.٥٥٢٣٧٢٥٧.٥١٦.٥٣٧١٧ادهم ربيع حسنين السيد السيد عبسى٥٣٥٩ ٥٦

٦٣.٥٣٦.٥٤٥٢٣٢١٤١٥٤٠١٥ادهم عبدالرحمن فاروق عبدالرحمن٥٣٦٠ ٤٦

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٦٣١٧٣٧١٧اسماعيل ايهاب اسماعيل يوسف مصطفى٥٣٦١ ٥٨

٧٦٣٥.٥٥٤٣٤٢٥٥١٦.٥٣٩١٧انس دمحم طلعت جوده٥٣٦٢ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٧٥٥٣٩٢٥٣١٦٣٩١٧انس محمود جريد ابراهيم احمد٥٣٦٣ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٥٥١.٥٣٩٢٣٩١٦٣٦١٧باسم فيصل دسوقى فتحى السيد٥٣٦٤ ٥١

٧٨.٥٣٨٥٥٣٧٢٦٥١٨.٥٤٠١٦.٥حازم عبدالفتاح دمحم مهدى٥٣٦٥ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٣٥٣.٥٣٢٢٣٦.٥١٥٣٣١٦.٥حسام الدين دمحم مصطفى حسن٥٣٦٦ ٥١.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥١.٥٣٧٢٥٤١٦٣٤١٦حسن ابراهيم دمحم احمد٥٣٦٧ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٣٢٥٣١٧.٥٣٨١٧روحيم محب مطيع صبحى٥٣٦٨ ٥٤.٥

٧٢٣٤.٥٥٣٣٥٢٤٧.٥١٧٣٣.٥١٦.٥زياد محسن فتحى شحاته٥٣٦٩ ٥٣

٧٢.٥٣٢٥١٣٧٢٥١.٥١٦٣٧.٥١٦زياد دمحم احمد عبدالجواد٥٣٧٠ ٥٩

٧٦٣٤.٥٥٩٣٩٢٦٤.٥١٧٣٣.٥١٧زياد دمحم دمحم رجب ابوالعال٥٣٧١ ٥٦
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٧٦٣٦٥٨.٥٣٩٢٦٦١٥.٥٣١.٥١٧.٥زياد دمحم دمحم عبدالغنى٥٣٧٢ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٥٢٣٦١٦.٥٣٦١٧سالم سيد مختار احمد٥٣٧٣ ٤٦.٥

٧١.٥٣٣٤٨.٥٣٢٢٣١.٥١٧٣٥١٥سالمه دمحم سالمه مطر٥٣٧٤ ٤٦.٥

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٢١٥٣٥١٦سليم طارق سليم عبدالجليل٥٣٧٥ ٤٦

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٣٣١٥سيف الدين عمرو محمود على٥٣٧٦ ٤٥.٥

٦٩٣٢٤٧.٥٣٤.٥٢٢٩١٦.٥٣١١٥صبرى محمود دمحم صبرى٥٣٧٧ ٤٦

٧٣٣٢.٥٥٤.٥٣٣٢٤٢.٥١٦٣٣١٧طارق احمد دمحم احمد على٥٣٧٨ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٠.٥٥٣٣٤.٥٢٤٨١٦٣٤١٥.٥عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عباس٥٣٧٩ ٥٥.٥

٧٤٣١٥٢٣٤.٥٢٤٥١٦٣٣.٥١٦عبدالرحمن دمحم سلطان السيد٥٣٨٠ ٥٣.٥

٦٢٣٠٤٦.٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٥١٥عبدالرحمن دمحم طلعت السيد دمحم٥٣٨١ ٥١

٦٤.٥٣١٤٨٣٣.٥٢٣٠١٥٣٣١٥عبدالرحمن هشام عبدالرحمن كرار بشير٥٣٨٢ ٥٣

٧٤٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥عبدهللا احمد بشير دمحم٥٣٨٣ ٦٠

٧١.٥٣٠٥٤.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٧٣٦.٥١٥عبدهللا احمد حسين احمد٥٣٨٤ ٥٦

٦٠٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٢٢١٦٣٥١٥عبدهللا نصر حامد نصر عبده٥٣٨٥ ٤٨

٦٥٣٠٥٤.٥٣٦٢٣٨.٥١٥.٥٣٤١٧على خالد احمد على السيد٥٣٨٦ ٥٣

٧٣٣٤.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٥٣١٦.٥٣٥١٥.٥عمر خالد عبدالعزيز عبداللطيف٥٣٨٧ ٥١.٥

٥١.٥٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢١١.٥١٥٣٤١٥عمر دمحم محمود دمحم٥٣٨٨ ٤٨

٧٢٣٠٥٠٣٤٢٣٥١٥.٥٣٥.٥١٥عمر وجيه سعيد دمحم٥٣٨٩ ٤٩

٦٦٣٣٥٣٣٦٢٤٣١٦٣٥.٥١٥عمرو احمد على على عبدالحليم٥٣٩٠ ٥٥

٦٦.٥٣٠.٥٤٨٣٤.٥٢٣٠١٦٣٦١٥عمرو دمحم على دمحم٥٣٩١ ٥٠.٥

٧٨.٥٣٢.٥٥٥.٥٣٨٢٦٠١٦٣٦١٥.٥عمرو هانى احمد على احمد٥٣٩٢ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٢.٥٥٤٣٦٢٥٦١٥٣٩١٥.٥فارس دمحم امام دمحم ابراهيم٥٣٩٣ ٥٧

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٥٢٣٩١٥.٥٣٣١٦فهمى هانى فهمى رفاعى٥٣٩٤ ٥٥

٧١.٥٣٣٥٣.٥٣٩٢٥٣١٧٣٧١٦كريم دمحم محمود لطفى عباس٥٣٩٥ ٥٦

٥٠٣٠.٥٤٨٣٢.٥٢١٢.٥١٥.٥٣٤.٥١٦متولى دمحم متولى سعد٥٣٩٦ ٥١.٥

٧٠٣١٥٤.٥٣٦٢٤٧.٥١٥.٥٣٧١٥.٥دمحم احمد امبابى مصطفى دمحم٥٣٩٧ ٥٦

٧٣.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٤٤١٥٣٧١٦دمحم احمد حسن فتوح٥٣٩٨ ٥٩

٦٣.٥٢٦٤٥٣٠٢١٣١٥٣٦١٥دمحم احمد محمود السيد على٥٣٩٩ ٤٨.٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٥٢١.٥١٩٠.٥١٥٣٢١٥.٥دمحم السيد جاد على٥٤٠٠ ٤٥

٧٠.٥٣٧٥٠.٥٣٦.٥٢٣٩.٥١٦٣٥١٥دمحم السيد دمحم السيد دمحم ابراهيم٥٤٠١ ٤٥

٧٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥١٩.٥٣٧.٥١٧دمحم ايمن مهران امام محمود٥٤٠٢ ٥٤

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠١٨.٥٣٥.٥١٧دمحم حسن محمود احمد دمحم٥٤٠٣ ٥٧.٥
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٧٣.٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٨٣٠١٥.٥دمحم رضا دمحم دمحم حموده٥٤٠٤ ٥٤

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧١١٧.٥٣١.٥١٥دمحم رمضان دمحم ابراهيم على٥٤٠٥ ٥٧

٧٦.٥٣٨٥٨.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٨٣٢١٥.٥دمحم سيد محمود دمحم على٥٤٠٦ ٥٩

٦٩.٥٣٥٤٧.٥٣٣٢٣٦١٧.٥٣٠١٥دمحم شبل دمحم غريب شبل٥٤٠٧ ٥١

٧٠.٥٣٧٥١.٥٣٢٢٤٣١٩٣٢.٥١٥دمحم عبدهللا السيد عبدهللا خليل٥٤٠٨ ٥٢

٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٧٣٦١٧.٥دمحم عالء دمحم علي٥٤٠٩ ٥٩

٧١.٥٣٨٥٦٣٨٢٥٩١٦٣٣.٥١٧دمحم على دمحم يوسف٥٤١٠ ٥٥.٥

٦٧٣١.٥٤٨٣١.٥٢٢٤١٧٣١.٥١٥دمحم دمحم سعيد سعيد٥٤١١ ٤٦

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٧٢٥٧.٥١٧٣٥.٥١٥.٥دمحم دمحم نزار مزيد٥٤١٢ ٥٢.٥

٧٢٣٨.٥٤٨.٥٣٦٢٤١١٨٣٥١٦دمحم محمود دمحم القاضى٥٤١٣ ٤٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٨٢٦٤١٧.٥٣٣١٦.٥دمحم ممدوح عبدالموجود فرغلى٥٤١٤ ٥٥.٥

٧٢٣٨٥٥٣٣.٥٢٥٥١٦.٥٣٢١٥.٥دمحم ناصر العريان برعى عبدهللا٥٤١٥ ٥٦.٥

٧٤٣٨.٥٥١.٥٣٩٢٥٤١٩.٥٣٥.٥١٧.٥دمحم هانى دمحم عبده مرجان٥٤١٦ ٥١

٧٨.٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٧٢١٨.٥٣٤.٥١٧محمود اسامة محمود عبدالحميد٥٤١٧ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤١٧.٥٣٣.٥١٦.٥محمود الهادى حسانين عبدالمعطى٥٤١٨ ٥٩

٧٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٥٦.٥١٨٣٣.٥١٥محمود حامد عزت السيد رمضان٥٤١٩ ٥٠.٥

٦٠٣٥٤٧٣٣٢٢١١٦٣٠.٥١٥محمود حسن محمود حسن٥٤٢٠ ٤٦

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٢.٥١٦.٥محمود يحيى محمود دمحم عبدالسالم٥٤٢١ ٦٠

٦٠٣٦.٥٤٥٣٤٢٢٧.٥١٥٣١١٥.٥مروان دمحم عباس السيد٥٤٢٢ ٥٢

٤٥٣٥٤٩٣٩٢١٨١٥٢٥.٥١٥مروان هشام ذكى احمد٥٤٢٣ ٥٠

٧٤.٥٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٦٥١٧٣٣.٥١٧مصطفى احمد دمحم احمد بدوى٥٤٢٤ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٤١٥.٥٣٢.٥١٦مصطفى اسماعيل احمد فؤاد٥٤٢٥ ٥١

٦٦٣٨٥٤.٥٤٠٢٥٤.٥١٥٣٠.٥١٥مصطفى رضا وجدى دمحم٥٤٢٦ ٥٦

٧٥.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٦٩١٨٣٢١٦مصطفى صالح عبدالفتاح دمحم السيد٥٤٢٧ ٥٧

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤١٨٣٣١٦.٥معاذ دمحم عثمان عثمان٥٤٢٨ ٥٨

٧٩٣٩٥٧.٥٤٠٢٧١.٥١٨٣٣.٥١٧منصور دمحم دمحم مسلم٥٤٢٩ ٥٦

٧١.٥٣٨٥٣.٥٣٤.٥٢٥٢١٥٣٢١٦مهند على عيسى احمد٥٤٣٠ ٥٤.٥

٧٢٣٧٥٣.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٥٣٦١٥.٥وائل هالل فوزى خليل سعد٥٤٣١ ٥٥.٥

٧٠٣٥.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٠.٥١٥٣٠١٦يحيى دمحم انور دمحم مرسى٥٤٣٢ ٥٥

٧٤٣٦٥٤٣٨٢٥٦١٥٣٤١٦يوسف الشوربجى فاتح عبدالهادى حمزه٥٤٣٣ ٥٤

٦٩.٥٣١٥١٣٢.٥٢٢٩١٥٣٠١٥.٥يوسف ايهاب احمد دمحم٥٤٣٤ ٤٥

٦١.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٢٤١٦.٥٣٠.٥١٥.٥يوسف خليفه عبدالعزيز خليفه٥٤٣٥ ٤٥
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٧٤٣٥٥٢.٥٣٩٢٥٢.٥١٨٣٤١٧يوسف سامى خليل على٥٤٣٦ ٥٢

٦٦.٥٣٥٤٧٣٨.٥٢٤٠١٥.٥٣٠١٥.٥يوسف سعيد عبدالرحمن توفيق٥٤٣٧ ٥٣

٧١٣٢.٥٤٩.٥٣٩.٥٢٤٥.٥١٥٣٣.٥١٦يوسف شريف حسن دمحم ابراهيم٥٤٣٨ ٥٣

٧٣.٥٣٦.٥٥٧٣٩٢٦٢.٥١٦٣٣.٥١٦يوسف دمحم عبدالنبى دسوقى٥٤٣٩ ٥٦.٥

٧١.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٧.٥٣١١٥.٥يوسف دمحم على عبداللطيف مصطفى٥٤٤٠ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٨٢٣٢١٥٣٢١٦يوسف دمحم كيالنى حسن مصطفى٥٤٤١ ٤٥.٥

٧٥٣٦٥١٣٦٢٥١١٥٣٦١٦يوسف محمود حسين حزين٥٤٤٢ ٥٣
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االسماعيلية جنوب بدر االعدادية  بنيناالدارة المدرسة
٥٣.٥٢٤٥١.٥٣١.٥٢٠٧١٦.٥٣٠.٥١٥ابراهيم ابراهيم دمحم ابو الليل٥٤٤٣ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٥٥٨٣٨٢٦٤١٥٣٥.٥١٥.٥ابراهيم احمد ابراهيم أحمد٥٤٤٤ ٥٥.٥

٧١٣١٤٩٣٧.٥٢٢٣.٥١٥٣٣١٥.٥ابراهيم حسن ابراهيم محمود٥٤٤٥ ٣٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٧٣١١٩١.٥١٥٣١١٤ابراهيم حسن عبدالسميع حسن خليل٥٤٤٦ ٣٤.٥

٦٦٢٥.٥٤٧.٥٣١.٥٢٠٩١٥.٥٣١.٥١٥.٥ابراهيم حسن محمود مسعود٥٤٤٧ ٣٨.٥

٧٣٣٦.٥٥٠٣٣.٥٢٣٨١٥٣٤.٥١٥.٥ابراهيم حمدى دمحم عبدهللا على٥٤٤٨ ٤٥

٥٠.٥٢٦٤٥٢١١٧٩١٥٣٠١٥ابراهيم سعيد عطية تهامى خشانة٥٤٤٩ ٣٦.٥

٦٩٣٥٤٩٣٢.٥٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٥.٥ابراهيم عبدهللا ابراهيم غريب٥٤٥٠ ٤٥

٧٢.٥٣٥٥٣.٥٣٦٢٥٠١٦.٥٣٦١٨ابراهيم محمود إبراهيم دمحم علي الجمال٥٤٥١ ٥٣

٧٦.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥احمد السعيد عبدالمحسن عبد الرازق عشمه٥٤٥٢ ٥١

٧٤.٥٣٥٥٠٣٩٢٤٩١٧.٥٣٥.٥١٧.٥احمد السيد نور الدين احمد٥٤٥٣ ٥٠.٥

٧٧٣٧٥٦٤٠٢٦٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٥.٥احمد حسن ابو المعاطى عبد النبي٥٤٥٤ ٥٧.٥

٧٥٣٧٥٨.٥٣٩٢٦٤.٥١٦٣٦١٥.٥احمد حسن عبدالمقصود عبد الستار٥٤٥٥ ٥٥

٧٣٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٥٥١٦٣٢.٥١٥.٥احمد حسن دمحم دمحم سعد٥٤٥٦ ٥١

٦١٣٠٥٢.٥٣٥٢٢٥١٥.٥٣٤١٥احمد سليمان السيد دمحم على٥٤٥٧ ٤٦.٥

٥٣.٥٢٣.٥٣٨٢١.٥١٨١.٥١٥٣٠١٥احمد عادل خالف مخيمر٥٤٥٨ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٦٢٢٤.٥١٦٣٠.٥١٥احمد عادل دمحم نور الدين٥٤٥٩ ٥٠.٥

٦٠.٥٣٠٤٦٢٣٢٠٤.٥١٦٣٢.٥١٥احمد عبدالباسط عبادي محمود٥٤٦٠ ٤٥

٦٠٢٤.٥٤٥٢١١٩٥.٥١٥٣٢.٥١٥احمد عبدالمحسن توفيق عبد الكريم٥٤٦١ ٤٥

٦٥.٥٣١.٥٤٥.٥٣٧٢٢٥.٥١٧.٥٣٣١٦.٥احمد على صبحى حسن٥٤٦٢ ٤٦

٧٣.٥٣١.٥٥١.٥٤٠٢٤٩١٧٣٨.٥١٥.٥احمد على طه عواد دمحم٥٤٦٣ ٥٢.٥

٤٧.٥٢٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٧.٥٣١.٥١٥احمد عيد على حسن صالح٥٤٦٤ ٤٨

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٤.٥١٨٣٧١٥احمد غريب حميد السيد حسن٥٤٦٥ ٥٢.٥

٦٩٣٤٤٧٣٩.٥٢٤١١٨٣٥١٥احمد فيصل عبدالسالم دمحم٥٤٦٦ ٥١.٥

٦٩٣١.٥٤٥٣٣٢٢٥١٧.٥٣٣.٥١٥احمد دمحم أحمد عبدالحميد٥٤٦٧ ٤٦.٥

٧٩٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣١٨٣٧١٦.٥احمد دمحم امين دمحم امين٥٤٦٨ ٥٨

٦٦٢٦٤٥.٥٣٢.٥٢١٨.٥١٧.٥٣١.٥١٥.٥احمد دمحم حسن دمحم٥٤٦٩ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٨٣٦.٥٢٣٨١٨٣٠١٥.٥احمد دمحم حسني عبدالعال٥٤٧٠ ٥٠.٥

٧٨٣٥.٥٥٦٤٠٢٦٩.٥١٨.٥٣٦١٦.٥احمد دمحم رمضان حسين٥٤٧١ ٦٠

٧٥٣٤.٥٥٣٣٦٢٥١.٥١٨.٥٣٤١٦.٥احمد دمحم صالح فريد دمحم٥٤٧٢ ٥٣

٧٣٣٥٤٧٣٩.٥٢٤٧١٨.٥٣٤١٥.٥احمد دمحم عطية دمحم جمال الدين٥٤٧٣ ٥٢.٥
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٥٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٠٧.٥١٨.٥٣٦١٥احمد دمحم على رزق٥٤٧٤ ٤٧

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٧١٧.٥احمد دمحم غريب طه عواد٥٤٧٥ ٦٠

٧٨٣٥.٥٥٨٤٠٢٦٨.٥١٨.٥٣٤١٧.٥احمد دمحم فاروق دمحم٥٤٧٦ ٥٧

٦٣٣٠٤٦.٥٣٠٢١٨١٨٣٢١٥احمد دمحم دمحم عبدالمجيد٥٤٧٧ ٤٨.٥

٦٥.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٥١٧.٥٣٧١٦احمد دمحم محمود دمحم دمحم٥٤٧٨ ٥٠.٥

٧٣٣٣.٥٥٥.٥٤٠٢٥٨١٨.٥٣٦١٧.٥احمد مصطفى دمحم عبدالحميد٥٤٧٩ ٥٦

٧٦.٥٣٨٦٠٤٠٢٧٤١٩٣٧١٧.٥احمد منصور السيد اسماعيل٥٤٨٠ ٥٩.٥

٧٣٣٤.٥٦٠٤٠٢٦٣١٨.٥٣٦١٧احمد منصور دمحم مصطفي٥٤٨١ ٥٥.٥

٧٠٣٦.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦١١٩٣٨١٦.٥احمد وليد دمحم هاشم خليل٥٤٨٢ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٦٥٧٤٠٢٥٦١٨.٥٣٧١٥ادهم عصام السيد عطوة٥٤٨٣ ٥٣.٥

٤٠.٥٢٣.٥٤٦٣٠١٨٥١٨.٥٣٣.٥١٥ادهم وائل سالم مصطفى٥٤٨٤ ٤٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٨٤٠٢٦٨.٥١٩٣٧١٥اسامه دمحم دمحم حسين٥٤٨٥ ٥٦.٥

٧١٣٤.٥٥١٣٤٢٣٩.٥١٨.٥٣٧١٦اسالم اسماعيل على دمحم عياده٥٤٨٦ ٤٩

٧٨٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤١٨.٥٣٧١٦اسالم السيد دمحم دمحم جمال الدين٥٤٨٧ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٨٥٨٤٠٢٦٤٢٠٣٨١٦.٥اسالم ايهاب دمحم عبدالحميد٥٤٨٨ ٥٥.٥

٦٧.٥٣٥٥٥.٥٣٧٢٥٠.٥١٩.٥٣٨١٦.٥اسالم سامى رزق حسن قاسم٥٤٨٩ ٥٥.٥

٤٤٣١.٥٥١٢٤.٥١٨٥١٩.٥٣٧١٥اسالم عمار عبدالسميع على٥٤٩٠ ٣٤

٤٣.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٧٧١٩.٥٣٠١٥اسالم دمحم مطاوع صديق٥٤٩١ ٣٦

٦٨.٥٣٦.٥٥٤٣٩.٥٢٥٤٢٠٣٧١٧.٥اسالم يونس عبدالواحد يونس سالمه٥٤٩٢ ٥٥.٥

٦٠٣٢.٥٤٧٣٠٢١٧١٩.٥٣٦١٦اسماعيل دمحم إسماعيل محمود إسماعيل٥٤٩٣ ٤٧.٥

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٤٠٢٦٣١٩.٥٣٧١٥.٥السيد وائل رمضان هاشم احمد٥٤٩٤ ٥٣

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٤٠٢٥٩١٩.٥٣٦١٦العنانى جمعة العنانى السيد نافع٥٤٩٥ ٥١

٦٥.٥٣٢٤٨٣٠٢٢٧١٩٣٦١٥ايهاب السيد مصطفى موسى فرح٥٤٩٦ ٥١.٥

٧٢.٥٣٣٥١٣٩٢٤٥١٩.٥٣٧١٧.٥بسام شحاته سالم لويفى مسهر٥٤٩٧ ٤٩.٥

٥١.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٠٧١٩٣٧١٦بشر دمحم ايوب ايوب٥٤٩٨ ٤٦

٦٦٣٥.٥٤٧.٥٣٠٢٢٦١٩.٥٣٧١٦بالل دمحم شعيب حسين٥٤٩٩ ٤٧

٧١.٥٣٧٥٥٣٧٢٥٥.٥١٨.٥٣٨١٧حازم رجب سيد احمد نصر٥٥٠٠ ٥٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٧.٥١٧٣٥.٥١٧.٥حسام دمحم حسين مناع٥٥٠١ ٥٤.٥

٧٤٣٣٥٢.٥٣٤٢٤٧.٥١٥٣٥.٥١٧حسن ابراهيم حسن ابراهيم٥٥٠٢ ٥٤

٦٠٢٦٥٠.٥٣٠٢١٣.٥١٦٣٤.٥١٦خالد احمد دمحم حماد مسلم٥٥٠٣ ٤٧

٦٩٣١.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣١.٥١٧.٥خالد ممدوح سيد محمود٥٥٠٤ ٥٤

٤٧٣٠.٥٤٥٣٠٢٠١.٥١٥٣١١٧.٥روحيم احمد شوقى احمد٥٥٠٥ ٤٩
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٥٢.٥٣٠٤٥٣٦٢١١.٥٢٠٣٥.٥١٥.٥زياد الحسيني دمحم علي عطيه المكاوي٥٥٠٦ ٤٨

٤١٢٦٤٥٣٤١٨٠١٣٢٢١٦زياد عبدالناصر محمود حسن تمام٥٥٠٧ ٣٤

٦٨.٥٣٤٥٤٣٨.٥٢٤٨١٥٣٩١٦زياد عالء فرج مناع٥٥٠٨ ٥٣

٥٢٣٠٤٧٣٢.٥٢١٣.٥٢٠٣٥١٦زياد دمحم انور دمحم٥٥٠٩ ٥٢

٤٤.٥٢٢٤٥٣٠١٩٠.٥١٢.٥٣٤١٥ساجد السيد سالم دمحم٥٥١٠ ٤٩

٤٤٢١.٥٣٨٣٠١٨٠.٥١٥٣١١٥سعد ابراهيم دمحم سعد٥٥١١ ٤٧

٤١٢٥٣٨.٥٣٠١٧٩.٥١١.٥٣١.٥١٥سعيد عبدالحميد دمحم عبد الحميد٥٥١٢ ٤٥

٤٩.٥٢٤٤٦.٥٣٦.٥٢٠٤.٥١٢٣٠١٥.٥سيف دمحم سيف الدين مفرج حسين٥٥١٣ ٤٨

٥٠٣٠٤٦٣٠.٥٢٠٤.٥١٢.٥٣١١٥شريف اشرف دمحم أبو العز همام٥٥١٤ ٤٨

٦٤٣٠٤٧٣١٢٢٠١٥٣٥١٦.٥صابر عبدالجابر صابر دمحم عبد الجابر٥٥١٥ ٤٨

٥١.٥٢٥.٥٣٨.٥٢٣.٥١٨٦١٦٣٤١٥.٥صبرى سامى صبرى على٥٥١٦ ٤٧

٧٢.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٥٢.٥١٥٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن احمد سليمان مصطفي٥٥١٧ ٥٤.٥

٦٠٣٠٤٨٣٨٢٢٨١٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن احمد فتحى طلبة٥٥١٨ ٥٢

٧٢٣٣٥١٣٧.٥٢٤٧١٦.٥٣٧.٥١٥عبدالرحمن ربيع ابوالقمصان غريب٥٥١٩ ٥٣.٥

٦٣٣٠٤٩.٥٣٧٢٣٤١٥٣٥.٥١٥.٥عبدالرحمن سيد حماده عبدالمنعم٥٥٢٠ ٥٤.٥

٧٣٣٣.٥٥٥.٥٣٩٢٥٧.٥١٨٣٥١٥عبدالرحمن عادل ابو الحسن دمحم٥٥٢١ ٥٦.٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٧.٥٣٤١٥عبدالرحمن دمحم احمد حسن عبد الرحمن٥٥٢٢ ٤٦

٥٢.٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٠١٣٣٣.٥١٥عبدالرحمن دمحم خليل منصور٥٥٢٣ ٥١

٧٤.٥٣٣٥٥٤٠٢٥٨.٥١٥٣٧١٥.٥عبدالرحمن دمحم محمود برعى٥٥٢٤ ٥٦

٧٤٣٣.٥٥٥.٥٤٠٢٥٩١٥٣٦١٦عبدالرحمن دمحم موافي مصطفى٥٥٢٥ ٥٦

٥١.٥٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٩٠.٥١٣٣٠١٥عبدالرحمن وائل على احمد٥٥٢٦ ٤٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٨٣٩.٥١٧.٥عبدالرحمن يوسف عاشور يوسف ابراهيم٥٥٢٧ ٦٠

٤٧٣٠.٥٣٧٢١١٨١.٥١٧.٥٣٤١٥عبدالسميع عمار عبد السميع على٥٥٢٨ ٤٦

٤٨٢٥٤٥٢٢.٥١٨٩١٨٣٧١٥عبدالعظيم دمحم عبد العظيم حامد دمحم٥٥٢٩ ٤٨.٥

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٨٣٧١٢.٥عبدهللا خضر طواب حسن٥٥٣٠ ٤٦

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٨.٥٣٨.٥١٦عطية دمحم عطية دمحم عاشور٥٥٣١ ٥٩.٥

٦٨.٥٣٧٥١.٥٣٨٢٥١١٨٣٧.٥١٥على احمد احمد السيد٥٥٣٢ ٥٦

٦٥٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٣٠١٨٣٢١٥.٥على شعبان على دمحم مرسى٥٥٣٣ ٥٢

٤٢.٥٣٤.٥٤٥٢٢١٨٩١٨٣٠١٥على دمحم يوسف عامر٥٥٣٤ ٤٥

٦٧.٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٥٦١٨.٥٣٧.٥١٥علي يحيي اسماعيل دمحم حسان٥٥٣٥ ٥٧

٦٤.٥٣٢٤٨.٥٣٣.٥٢٣٤.٥١٨.٥٣٥١٥عماد محمود بدرالدين محمود٥٥٣٦ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٨.٥٣٨.٥١٦.٥عمار دمحم زكريا عبدالسالم٥٥٣٧ ٥٨
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٧٧٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٩.٥٣٦.٥١٥عمر صبرى على دمحم٥٥٣٨ ٥٩

٧٠.٥٣٧٥٢٣٩.٥٢٥٢.٥١٨.٥٣٧١٥عمر مجدي شاكر احمد٥٥٣٩ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٩٥١٣٦٢٤٥.٥١٦.٥٣٧١٥عمر هشام السيد دمحم٥٥٤٠ ٥٢

٤٧٣١.٥٤٥٢١.٥١٩٦١٦.٥٣٥١٥.٥عمرو ابراهيم دمحم عمر ابراهيم٥٥٤١ ٥١

٦٨.٥٣٧٥١٣٧٢٥٠١٨٣٨.٥١٥.٥عمرو خالد دمحم محمود٥٥٤٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٤٠٥٨٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٧.٥١٥.٥عمرو محمود السيد ابراهيم٥٥٤٣ ٥٨

٧٤.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٠١٨٣٨.٥١٥.٥فارس ابراهيم جمال حسن٥٥٤٤ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٩٢٦٢١٧٣٨.٥١٥.٥فارس اشرف دمحم اسماعيل٥٥٤٥ ٥٦.٥

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧١١٨.٥٣٨.٥١٥فارس دمحم نجيب محمود٥٥٤٦ ٥٩

٤٣.٥٣٠٤٥٣٣.٥١٩٨١٨.٥٣٠١٣فتحي غريب عبدالستار غريب حجازي٥٥٤٧ ٤٦

٥١.٥٣٠٣٨٣٠١٩٤.٥١٢.٥٣٢١٥.٥كريم دمحم حسين البرنس حسين٥٥٤٨ ٤٥

٧١٣٦.٥٥٣٤٠٢٥٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥كمال دمحم حسن على٥٥٤٩ ٥٧

٧٠.٥٣١٤٥٣٤٢٣٥.٥١٥٣٣١٥مؤمن عبدالحميد سويلم رفاعي٥٥٥٠ ٥٥

٦٨.٥٣١.٥٤٧.٥٣٩٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٦مؤمن فوزى عبد ربه زكى٥٥٥١ ٥٤

٦٥٣٠٤٦٣٢٢٢٧١٥٣٧١٧مازن مجدى عبدالكريم عبد العال٥٥٥٢ ٥٤

٦٤٣٠.٥٤٥٣٥٢٢٩.٥١٥٣٨١٧مازن دمحم دمحم عطية الشرقاوي٥٥٥٣ ٥٥

٧١.٥٣٦٥٦.٥٤٠٢٦٢١٥٣٨١٦دمحم ابراهيم صالح غانم٥٥٥٤ ٥٨

٤٥٢٦٤٥٣٠١٩٥.٥١١.٥٣٧١٥دمحم ابراهيم محمود عامر٥٥٥٥ ٤٩.٥

٧٣٣٣٤٧٣٥٢٤٢.٥١١.٥٣٨١٥.٥دمحم احمد السيد محمود عامر٥٥٥٦ ٥٤.٥

٥١٢٥.٥٣٦٢٤١٨٥١١٣٤١٥.٥دمحم احمد عبدالحليم أحمد٥٥٥٧ ٤٨.٥

٦٤.٥٣١.٥٣٨٣٩.٥٢٢٦.٥١٦٣٨١٥.٥دمحم احمد عبدالقادر أحمد٥٥٥٨ ٥٣

٧٤٣٣٤٩.٥٣٦٢٤٧.٥١٧٣٨١٧دمحم احمد على احمد السيد٥٥٥٩ ٥٥

٧٦.٥٣٨٥٤.٥٤٠٢٦٦١٧٣٨١٥.٥دمحم احمد دمحم أحمد خليل٥٥٦٠ ٥٧

٧٣٣٠٤٥٣٩٢٤٥١٧٣٨١٧دمحم احمد محمود عبدالعزيز٥٥٦١ ٥٨

٦٠.٥٣٢٤٥٣٠٢١٨١٥٣٨١٥.٥دمحم اسماعيل مغربي نصر هللا٥٥٦٢ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٢٣٧٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٦.٥دمحم اشرف دمحم عبدالغنى٥٥٦٣ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٥٤٧٣٦.٥٢٤٦١٦.٥٣٨١٥.٥دمحم السيد عبدالسالم دمحم حسانين٥٥٦٤ ٥٤

٦٠.٥٣٠٣٨.٥٣٧٢١١١٦.٥٣٧١٦دمحم السيد عبدهللا دمحم متولى٥٥٦٥ ٤٥

٦١.٥٣١٤٨.٥٣١.٥٢١٩١٥٣٧١٧.٥دمحم امام دمحم ابراهيم٥٥٦٦ ٤٦.٥

٤٩.٥٣٠٣٧٣١١٩٧.٥١٥٣٧١٦دمحم ايمن متولى غنيمى٥٥٦٧ ٥٠

٧٧٣٦٥٢.٥٣٩.٥٢٥٨١٥٣٧١٦دمحم جمعه عبدالرحيم عبدالسيد٥٥٦٨ ٥٣

٦٥٢٤٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٨١٥.٥دمحم حمدي دمحم عبدالعظيم عثمان٥٥٦٩ ٥٥
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٧٤.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٧٢٥١.٥١٦٣٨١٥.٥دمحم رضا دمحم امين٥٥٧٠ ٥٥

٧٣٣٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥١٥.٥٣٦١٨دمحم سمير دمحم حسن رضوان٥٥٧١ ٦٠

٧٣٣٥.٥٥٤٣٨٢٥٦.٥١٥٣٨١٥دمحم سيد سعد يوسف٥٥٧٢ ٥٦

٦١.٥٣٠.٥٤٥.٥٢٥.٥٢١٩١٥٣٩١٥دمحم شعبان سويلم رفاعي٥٥٧٣ ٥٦

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧٣٩١٨.٥دمحم صالح الدين على احمد على٥٥٧٤ ٦٠

٦٠.٥٢٦٤٥٢٢٢٠١١٥٣٩١٦دمحم صالح السيد غانم موسى٥٥٧٥ ٤٧.٥

٦٩٣٢.٥٣٨٣٠٢٢٤.٥١٥٣٩١٥دمحم صالح عبدالكريم السيد٥٥٧٦ ٥٥

٦٢.٥٣٢٤٥٣٢.٥٢٢١١٥٣٧.٥١٥.٥دمحم طارق فتحى السيد٥٥٧٧ ٤٩

٦٠٣٠٣٥.٥٢١.٥١٩٢١٦٣٦.٥١٥.٥دمحم طارق دمحم سعد منتصر٥٥٧٨ ٤٥

٤٢٢٦٣٧٢٠.٥١٧٤.٥١٢.٥٣٠١٥دمحم عادل سليمان حسين نصار٥٥٧٩ ٤٩

٧٤.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٦٢٦١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦دمحم عبدالكفيل احمد حسن علي٥٥٨٠ ٥٩

٧٤.٥٣٧.٥٥١٣٧٢٥٦١٥.٥٣٨.٥١٦.٥دمحم على حسان على دمحم حسان٥٥٨١ ٥٦

٧٤٣٧٥٢.٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم عمرو عبدالسميع دمحم خليل٥٥٨٢ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٨٢٤٨.٥١٦.٥٣٤١٥دمحم غريب عبدالحي غريب٥٥٨٣ ٥٥

٦٢٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٣.٥١٥.٥دمحم غريب عبدالرحمن دمحم٥٥٨٤ ٥٦

٦٢.٥٣١٤٥٣٠٢٢٣١٧٣٤.٥١٧دمحم مجدي مرسي عبداللطيف٥٥٨٥ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨٢٦٢.٥١٧٣٧١٥دمحم دمحم عبدالستار فرحات٥٥٨٦ ٥٧

٦٣٣٤٤٩.٥٣٦٢٣٨.٥١٦.٥٣٦١٥دمحم دمحم غريب ابو عامر السنوسي٥٥٨٧ ٥٦

٦٩٣٧.٥٥٤٣٨.٥٢٥٥١٦.٥٣٤.٥١٥دمحم محمود السيد محمود٥٥٨٨ ٥٦

٧٢.٥٤٠٥٨.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٧٣٥.٥١٥دمحم مهدي فؤاد حسين٥٥٨٩ ٥٧

٧٠٣٢٥١٣٩٢٤٧١٥٣٦١٦.٥دمحم نبيل دمحم محمود٥٥٩٠ ٥٥

٦٣٢٥.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٢٣٣.٥١٥دمحم هانى سعد دمحم٥٥٩١ ٥٥

٧٧٣٦.٥٥١.٥٣٣.٥٢٥٥.٥١٥٣٥.٥١٦دمحم هانى صوفى دمحم عويس٥٥٩٢ ٥٧

٧٨٣٦.٥٥١.٥٤٠٢٦٤١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم هاني دمحم كمال٥٥٩٣ ٥٨

٧٤.٥٣٢.٥٥٣٣٨.٥٢٥٥.٥١٥٣٧١٦دمحم ياسر احمد معالي٥٥٩٤ ٥٧

٥٢.٥٣٠٣٧.٥٢٢١٨٧١٣٣٤.٥١٥محمود احمد مرتجى عبدالقادر٥٥٩٥ ٤٥

٥٢.٥٣٢.٥٣٨.٥٣٠٢٠٢١٣٣٥١٥محمود حامد محمود ابوطالب٥٥٩٦ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٧٤٥.٥٣٢٢٣٤١٥٣٢١٥محمود حسن دمحم خليل حسين٥٥٩٧ ٤٧

٧٦.٥٣٥.٥٥٤.٥٣١٢٥٣١٥٣٣١٧.٥محمود عاطف محمود دمحم سيد٥٥٩٨ ٥٥.٥

٤٣.٥٣٠٣٧٢١١٧٩١٣.٥٣٢.٥١٧.٥محمود عبدالمبدى عبد الفتاح عبدهللا٥٥٩٩ ٤٧.٥

٧٥٣٤٤٨.٥٣٠٢٤٢١٥٣٥١٦محمود عكاشه ابراهيم حنيدق٥٦٠٠ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٣٣٩.٥٢٦٥١٥٣٥.٥١٧محمود مجدي سيد محمود٥٦٠١ ٥٩.٥
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٦٥٣١٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٠١٥محمود دمحم احمد محمود٥٦٠٢ ٥٤

٧٦.٥٣٦٥٢.٥٤٠٢٦٢.٥١٥٣٣١٥.٥محمود دمحم عبدالعال دمحم السيد٥٦٠٣ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٢٤٦.٥٣٢.٥٢٣٦.٥١٥٣٣١٥.٥مصطفى احمد مصطفى عبدالحميد٥٦٠٤ ٥٦

٦٦٣١.٥٤٧.٥٣٥٢٣٧١٥٣٤.٥١٥مصطفى صابر دمحم االنور السيد٥٦٠٥ ٥٧

٦٨.٥٣١.٥٤٧٣٦.٥٢٤٠.٥١٥٣٤.٥١٦مصطفى صالح منصور عباس٥٦٠٦ ٥٧

٧٧٣٧.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٣١٥٣٨١٥.٥مصطفي فتحي دمحم ممدوح عبدالعال٥٦٠٧ ٥٧.٥

٧٥٣٦٥٤.٥٣٦.٥٢٦٢١٥٣٥.٥١٦مصطفى دمحم عبدالرازق على السيد٥٦٠٨ ٦٠

٧٠.٥٣٠.٥٣٨٣١٢٢٦١٣٣١.٥١٥مصطفى ناصر عبدهللا عبد الحميد٥٦٠٩ ٥٦

٤٧٣٠٣٧٢١١٨٢١٢.٥٣٤.٥١٥مهتدى البدري عبدالموجود سعيد٥٦١٠ ٤٧

٤٤٣٠٣٥.٥٢٠١٧٥.٥١١٣٠.٥١٥نادر عبدالعزيز دمحم دمحم٥٦١١ ٤٦

٧٦.٥٣٥.٥٥٤٣٨٢٥٩.٥١٥٣٥١٥نور الدين نهاد محمود احمد أبو السعود٥٦١٢ ٥٥.٥

٧٨٣٦٥٧٣٩٢٦٧١٥٣٦.٥١٥هشام ابراهيم عبدالحليم ابراهيم٥٦١٣ ٥٧

٧١٣٤٥١٣٦٢٤٧١٥٣٥.٥١٥وجيه السيد وجيه السيد٥٦١٤ ٥٥

٧٨٣٨٥٥.٥٤٠٢٦٧.٥١٥٣٨١٥.٥ياسين الليثي دمحم الليثي٥٦١٥ ٥٦

٧٧٣٧٥٣.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٥٣٨.٥١٦يوسف ابراهيم منصور دمحم٥٦١٦ ٥٦.٥

٧٦٣٣.٥٥٣٣٩.٥٢٥٧١٥٣٩.٥١٥يوسف احمد احمد دمحم النجار٥٦١٧ ٥٥

٧٧.٥٣٧٦٠٤٠٢٧١.٥١٥٣٩.٥١٥.٥يوسف احمد السيد دمحم٥٦١٨ ٥٧

٧٣.٥٣٣.٥٥٢٣٨٢٥٢.٥١٥٣٦١٥يوسف احمد عبدالعليم عبد السميع٥٦١٩ ٥٥.٥

٧٨٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٦٢١٥٣٧١٥يوسف اشرف دمحم عبدهللا٥٦٢٠ ٥٦

٧٦٣٥.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٥٣٦١٥يوسف الليثي دمحم الليثي٥٦٢١ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٢.٥١٥٣٧١٦يوسف ايمن احمد محمود أبوالعال٥٦٢٢ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٢٣٨.٥٢٦٢.٥١٥٣٦.٥١٦يوسف تامر فتحى حسين٥٦٢٣ ٥٨.٥

٧٧٣٨٥٥.٥٣٩٢٦٩.٥١٥٣٩١٦.٥يوسف زكريا محمود صالح يوسف٥٦٢٤ ٦٠

٧٢.٥٣٦٥٠٣٥.٥٢٥٠١٥٣٧١٥يوسف عادل دمحم ابوالليل٥٦٢٥ ٥٦

٦٠.٥٢٣٣٨٢١.٥١٩٨١١٣٨١٧يوسف علي السيد علي سليم٥٦٢٦ ٥٥

٧٣٣٠٤٦٣٢٢٣٨١٥٣٨١٥.٥يوسف دمحم عزت احمد٥٦٢٧ ٥٧

٧٢٣٢.٥٥١.٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٥٤٠١٥.٥يوسف هشام السيد دمحم٥٦٢٨ ٤٦

٦٣٣٠.٥٥٢٣٦٢٣٣.٥١٥٣٦.٥١٥عمر عارف علي احمد٢٢٤٨٣ ٥٢

٦٠٣٠.٥٣٨.٥٢٣١٩٧١٥٣٧١٥دمحم احمد علي عبد السالم٢٢٤٨٤ ٤٥

٦٦٣١٣٤.٥٣٠.٥٢٠٧١٠٣٦.٥١٧محمود حمادة رضا عبده٢٣٠١٦ ٤٥
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االسماعيلية جنوب الصفا  االعدادية  بنيناالدارة المدرسة
٧٤.٥٣٦.٥٤٩٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٥١٦.٥ابراهيم احمد كمال صديق٥٦٢٩ ٥٧

٧٣٣٧.٥٤٦.٥٣٣٢٤٦١٥٣٤١٥.٥ابراهيم اشرف عباس بشير مصطفى٥٦٣٠ ٥٦

٧٦.٥٣٩٤٨.٥٣٤٢٥٥.٥١٥٣٧١٥ابراهيم جمال ابراهيم على٥٦٣١ ٥٧.٥

٧٦٣٨.٥٤٩٣٦.٥٢٥٦١٥٤٠١٥ابراهيم حسن ابراهيم حسن٥٦٣٢ ٥٦

٧١.٥٣٨.٥٤٧٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٣١٦ابراهيم حسن قاسم عبدالسالم٥٦٣٣ ٥٦

٤٨.٥٣٣٤٥٣٣٢١١.٥١١.٥٣٢١٥ابراهيم خضرى ابراهيم احمد٥٦٣٤ ٥٢

٤٤.٥٣٥.٥٤٥٣١.٥٢٠٢.٥١٢٣١.٥١٥.٥ابراهيم عادل دمحم سليمان٥٦٣٥ ٤٦

٦٣.٥٣١٤٥٣٥٢٢٧.٥١٥٣٤١٥.٥ابراهيم عبدالحارث عبدالنبى هاشم٥٦٣٦ ٥٣

٧٢.٥٣٨٥٢٣٧.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٦١٦.٥ابراهيم عبدهللا دمحم دمحم٥٦٣٧ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٧.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٤٦١٥٣٨١٥.٥ابراهيم على ابراهيم احمد٥٦٣٨ ٥٧

٧٠.٥٣٧٤٨.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٥٣٦١٥.٥ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم٥٦٣٩ ٥٩

٧٦٣٨٥٢.٥٣٠.٥٢٥٤١٥٣٥١٦ابراهيم دمحم ابوالحجاج علي٥٦٤٠ ٥٧

٦٢٣٤٤٧.٥٣٢.٥٢٣١١٥٣٧١٥ابراهيم دمحم مصطفى دمحم٥٦٤١ ٥٥

٥٢٣٥٤٥٣٥٢١٧١١.٥٣٥١٥ابراهيم محمود لبيب ابراهيم٥٦٤٢ ٥٠

٧٢٣٨٤٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٥٣٧١٥ابراهيم مسعد احمد عبدالسالم٥٦٤٣ ٥٧

٧٧.٥٣٧.٥٥٣٣٧.٥٢٦٤١٥٣٣١٦احمد أيمن السيد دمحم٥٦٤٤ ٥٨.٥

٧٢٣٧.٥٤٥.٥٣٤٢٤٥١٥٣٨١٥احمد ابراهيم أحمد دمحم٥٦٤٥ ٥٦

٥١.٥٣٤٤٥٣٥٢١٩.٥١٠.٥٣١١٦احمد اسماعيل اسماعيل جلبى٥٦٤٦ ٥٤

٧٤.٥٣٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٦١٥.٥احمد اشرف احمد ابراهيم٥٦٤٧ ٥٦

٦٨.٥٣٧٤٥٣٣.٥٢٤٠١٥٣٦١٦احمد ايهاب عبدالحميد دمحم عبدالحليم٥٦٤٨ ٥٦

٧٧.٥٣٨٥٤٣٧.٥٢٦٥١٥٣٩١٦احمد جمال عبدالعزيز على٥٦٤٩ ٥٨

٦٥.٥٣١.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٠.٥١٥٣٧١٥احمد حامد حسين احمد٥٦٥٠ ٥٧.٥

٤٥٢٢.٥٣٧٣٠١٧٠.٥١٢.٥٢٤١٥احمد حسن صالح حسن٥٦٥١ ٣٦

٤٠.٥٣٠٤٥٣١١٩١.٥١٣.٥٣٦١٥احمد حسن دمحم دمحم ابراهيم٥٦٥٢ ٤٥

٧٤.٥٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٩١٥٣٨١٥احمد حسين على دمحم٥٦٥٣ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٨٢٦٩.٥١٥٣٨١٥.٥احمد رامى احمد دمحم٥٦٥٤ ٥٩.٥

٧٧٣٧.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٦٠١٥٣٧١٥احمد رضا محسوب احمد٥٦٥٥ ٥٣.٥

٤٤.٥٢٦٤٧٣١١٩٣.٥١٣.٥٣٢.٥١٥احمد سامى عباس حسين شحاته٥٦٥٦ ٤٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٨٣٥.٥٢٤٣١٥٣٤١٦احمد سيد احمد دمحم٥٦٥٧ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٧٥١.٥٣٧٢٥٥١٥٣٨١٥احمد سيد دمحم مراد٥٦٥٨ ٥٦

٦٠٣٢.٥٥١.٥٣٤٢٣٤.٥١٥٣٨١٥احمد صابر مصطفى حسين٥٦٥٩ ٥٦.٥
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٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١٤.٥١٥٣٣١٥احمد صالح احمد على٥٦٦٠ ٤٨

٧٦٣٨٥٤.٥٣٧٢٦٣١٥٣٨١٥احمد عبدالمنعم فوزى على٥٦٦١ ٥٧.٥

٧٣٣٨٤٨٣٤٢٤٧.٥١٥٣٨١٥احمد عالء شوقى عبدالعزيز٥٦٦٢ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٧٥٣٣٣.٥٢٥٥١٥٣٧١٥احمد علي احمد عبدالمقصود٥٦٦٣ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٦٣٥.٥٢٦٤١٥٣٧١٥.٥احمد عمرو محمود مصطفي٥٦٦٤ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٤٥٢.٥٣٦.٥٢٤٣١٥٣٥١٥.٥احمد غريب ابوالمجد صالح٥٦٦٥ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٥٣٧١٥احمد دمحم ابراهيم ابراهيم٥٦٦٦ ٥٩.٥

٧٣٣٧.٥٥٤.٥٣٩٢٦٢.٥١٥٣٨١٥احمد دمحم جمال دمحم٥٦٦٧ ٥٨.٥

٤٣.٥٢٢٣٥٣٠١٧٥.٥١٣.٥٣٠١٢.٥احمد دمحم حسن نعيم٥٦٦٨ ٤٥

٤٧.٥٢٥٣٥.٥٢٣١٦٥١٣٣٠.٥١٥احمد دمحم حسين أحمد٥٦٦٩ ٣٤

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٦٣٩١٥.٥احمد دمحم مبارك مغربى٥٦٧٠ ٥٦.٥

٦٤٣٧.٥٥٠٣٤.٥٢٤١.٥١٥٣٨.٥١٥احمد دمحم دمحم عبده٥٦٧١ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٤٣٥٢٥٢.٥١٥٣٥١٥احمد محمود دمحم على٥٦٧٢ ٥٥.٥

٦٢٣٢.٥٤٨٣٤.٥٢٣٠.٥١٥٣٢.٥١٥احمد محمود نزيه زكى٥٦٧٣ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٨٥٠.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٥٣٣.٥١٥احمد مصطفي احمد مصطفي٥٦٧٤ ٥٥

٦٧٣٧٥٢.٥٣٧٢٤٨.٥١٥٣٤.٥١٥احمد مصطفى سعد غنام٥٦٧٥ ٥٥

٧٢.٥٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٤.٥١٥احمد ممدوح سريع على٥٦٧٦ ٥٥.٥

٧٧٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٦١٥احمد هاني حسين عبدالسميع٥٦٧٧ ٦٠

٥١.٥٣٠٣٨٣٠١٩٨١٣.٥٣٢١٥احمد هانى خضرى دمحم٥٦٧٨ ٤٨.٥

٧١٣٧٤٨.٥٣٧٢٥١.٥١٥٢٢١٥احمد ياسر عبدهللا حسن٥٦٧٩ ٥٨

٧١.٥٣٥٤٦٣٥٢٣٩.٥١٥٣٣.٥١٦ادم موسى ادم الجبالى٥٦٨٠ ٥٢

٦٩٣٤٤٥٣٠.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٥ادهم رامي غريب حسن٥٦٨١ ٥٣

٧٢.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٩١٥٣٦١٥اسالم اسامة احمد دمحم٥٦٨٢ ٥٦

٥٥.٥٣٢.٥٣٦.٥٣٠١٩٩.٥١٢.٥٣١١٣اسالم السيد دمحم على٥٦٨٣ ٤٥

٦٦.٥٣٤٤٥٣٠.٥٢٢٣١٥٣٣.٥١٥اسالم محمود فتحى محمود٥٦٨٤ ٤٧

٤٤.٥٢٥٣٣.٥٣٠١٦٦١٢٣٠.٥١٢اشرف عادل عبده احمد٥٦٨٥ ٣٣

٤٤.٥٣٠٣٦.٥٣٠.٥١٨٦.٥١٢٣٢١٥بالل السيد دمحم السيد سليم٥٦٨٦ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣١٢٠٥.٥١١.٥٣١١٥بالل عبدالفتاح محسوب ابراهيم٥٦٨٧ ٤٧.٥

٧٦٣٦.٥٥٦.٥٣٨٢٦٥١٥٣٣١٥بالل دمحم احمد ابوالسعود٥٦٨٨ ٥٨

٥٤.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢١٢.٥١٦٣٢.٥١٥حازم احمد دمحم غريب٥٦٨٩ ٤٨

٤٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٩.٥١٥٢٦١٥حسن صبرى يوسف دمحم٥٦٩٠ ٤٥

٥٣٢٥٤٧.٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٥.٥٢٦١٣حسن طارق عبدالنبى حسن٥٦٩١ ٥٠.٥
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٦٤٣٤.٥٤٩.٥٣٧٢٣٧١٥.٥٣٠١٥حسين على حسين زكى٥٦٩٢ ٥٢

٦٥.٥٣٥٥٢.٥٣٦٢٤١١٥.٥٣٣١٥خالد رشدى دمحم السيد٥٦٩٣ ٥٢

٧٦.٥٣٧٥٧٣٧٢٥٨.٥١٥.٥٣١١٦خالد عادل دمحم مغربي٥٦٩٤ ٥١

٤٧٣٣.٥٥٣٣٧.٥٢٢٥١٥.٥٣٢١٣خالد غريب عيد خالد٥٦٩٥ ٥٤

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٣٦.٥٢٦٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٦خالد مجدى اسماعيل اسماعيل٥٦٩٦ ٥٧

٦٤.٥٣٠٥١٣١٢٢٨.٥١٥٣٢١٥خالد محمود عبدالفتاح حسن٥٦٩٧ ٥٢

٧١٣٥.٥٥٥٣٦٢٤٩١٥.٥٣٢١٦رمضان دمحم رمضان دمحم٥٦٩٨ ٥١.٥

٧٥٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥.٥٣٣١٥زياد حماده السيد جوده٥٦٩٩ ٥٥

٧٤.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٣١٥٣٥١٦زياد دمحم السيد دمحم العباسى٥٧٠٠ ٥٤

٧٨.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٥١٧٣٥.٥١٦.٥زياد دمحم جامع عبدالمجيد٥٧٠١ ٥٤

٧٥.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦٥.٥١٦.٥٣٧١٥.٥زياد دمحم نزيه زكى٥٧٠٢ ٥٧

٦٠٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٤٤١٧٣٦.٥١٦سالم ناصر سالم دمحم٥٧٠٣ ٥٥

٧٣٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٦٥١٧٣٦.٥١٦.٥سامح دمحم عبدالفتاح دمحم٥٧٠٤ ٥٧

٤٥٣١.٥٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٢٧١٥سعد عبدهللا سعد عيد٥٧٠٥ ٤٨

٦٣٣٤٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٥١٥سعود سامح صالح ابراهيم٥٧٠٦ ٥٤

٤٦٣٠٣٨.٥٣٠١٨٩.٥١٥.٥٣٠١٥سعيد خالد سعيد عبدالحميد٥٧٠٧ ٤٥

٥٠٣٦٤٧٣٠٢١٤١٣.٥٣٤١٥سعيد سليمان السعيد دمحم٥٧٠٨ ٥١

٧٣.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٦١٦٣٢١٥.٥سيد عادل ابراهيم دمحم٥٧٠٩ ٥٦

٦٧٣٥.٥٤٧.٥٣١٢٣٣١٥٣٣.٥١٥شاهر فهمي عاطف فهمي٥٧١٠ ٥٢

٧٠٣٦٥٠٣١.٥٢٤٢.٥١٥٣٥.٥١٥شرقاوى يوسف شرقاوى احمد٥٧١١ ٥٥

٦٤.٥٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٠١٥٣٧.٥١٥صبري عادل صبري عبدالعزيز٥٧١٢ ٥٣

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٧١٥.٥عبدالرحمن احمد عبد الرؤف موسى٥٧١٣ ٤٥

٦٣.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢٢٠١٥٣٦١٥.٥عبدالرحمن اشرف سيد ابراهيم٥٧١٤ ٤٧

٦٦٣٧٤٦.٥٣٠.٥٢٢٨١٥٣٤.٥١٥عبدالرحمن ايمن كرم هللا على٥٧١٥ ٤٨

٦٠٣٤.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٣.٥١٥عبدالرحمن حسن علي دمحم٥٧١٦ ٤٨

٥٠٣١.٥٤٥٢٣.٥١٩٦١٣.٥٣٠١٢.٥عبدالرحمن حسن دمحم حسن سنوى٥٧١٧ ٤٦

٤٤.٥٣٠٣٦.٥٢٠.٥١٦٨.٥١٢.٥٣٢١٢.٥عبدالرحمن سيد عطا مراد٥٧١٨ ٣٧

٧٠٣٧.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٣٨.٥١٥٣٣١٥عبدالرحمن عالء حنيدق دمحم٥٧١٩ ٥٤

٦٠٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢١٦١٥٣٢١٥عبدالرحمن دمحم حسن حامد٥٧٢٠ ٤٥

٧٤٣٨٥١٣٩٢٥٥١٥٣٧.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم حسن دمحم٥٧٢١ ٥٣

٥١.٥٢٦٤٥٣٠.٥١٩٨١٥٣١.٥١٥عبدالرحمن دمحم عبدالعاطى هالل٥٧٢٢ ٤٥

٦٤.٥٣٥.٥٤٨٣٦٢٣٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم دمحم الصديق دمحم٥٧٢٣ ٥١.٥
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٦٨.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٣٧١٥٣٢.٥١٥عبدالرحمن محمود عبدالغني محمود٥٧٢٤ ٤٩

٧٢.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٦٣٤١٧.٥عبدالرحمن محمود دمحم دمحم٥٧٢٥ ٥٥.٥

٦٧.٥٣٤.٥٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣١١٥عبدالرحمن مصطفى عبدالجواد عبد الحفيظ٥٧٢٦ ٤٩

٧٣٣٧.٥٤٩٣٤.٥٢٥٠.٥١٥٣٣.٥١٥عبدالرحمن هنداوى سليم حمام٥٧٢٧ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٦٢٦١.٥١٥٣٣١٥.٥عبدالرحمن يحي نافع ابراهيم٥٧٢٨ ٥٧.٥

٧٥٣٣٥١٣٣.٥٢٤٨.٥١٥٣٧١٥عبدهللا سعيد ضاحى دمحم٥٧٢٩ ٥٦

٥٢.٥٣١٤٧٣٠٢١٢.٥١٢.٥٣٣١٥عبدهللا سمير عبدهللا سليمان٥٧٣٠ ٥٢

٦١٣٢٤٨٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣٣.٥١٥عبدهللا سيد رمضان حسن٥٧٣١ ٥٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٢٢٧.٥١٣عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب حامد٥٧٣٢ ٤٥

٦١٣٣.٥٤٨.٥٣٠٢٢٩١٥٣٤١٥.٥عصام عادل السيد احمد٥٧٣٣ ٥٦

٥٠٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥٣٠١٣.٥عالء على دمحم ابراهيم٥٧٣٤ ٤٦

٥١.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٠.٥١٢.٥٣٠١٥على احمد عبدالرحيم عيسى٥٧٣٥ ٥٢.٥

٧٣٣٢.٥٥٤.٥٣٠.٥٢٤٤.٥١٥٣٣.٥١٥على اشرف عبدالستار حسن٥٧٣٦ ٥٤

٧٤.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٥٣٢١٥عمر اسماعيل غرباوي يس٥٧٣٧ ٥٤.٥

٥١.٥٣٤٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٥١٥عمر اشرف شحات يوسف٥٧٣٨ ٥٥

٧٧٣٤٤٨.٥٣٤٢٥٠.٥١٥٣٦.٥١٥عمر توفيق دمحم ابو المعاطى٥٧٣٩ ٥٧

٤٥٣٠٣٣.٥٢٠١٧٥.٥١٥٢٦.٥١١.٥عمر حسن ريان عبدالرحيم٥٧٤٠ ٤٧

٧٠.٥٣٢.٥٤٦٣٢.٥٢٣٦.٥١٥٣٤١٥.٥عمر حماده عبدالمطلب حسن٥٧٤١ ٥٥

٧٢٣٤.٥٥٠٣٠٢٤٢.٥١٥٣٥١٥عمر خالد عبدالصبور اسماعيل٥٧٤٢ ٥٦

٧٤٣٤٤٩٣٠٢٤٢١٥٣٤.٥١٥عمر خلف عبدالحافظ بغدادي٥٧٤٣ ٥٥

٧٨.٥٣٤٥٢٣٣٢٥٤.٥١٥٣٤.٥١٥.٥عمر صالح دمحم الشهابي٥٧٤٤ ٥٧

٥٣.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠.٥٢١٠١٣.٥٣٠.٥١٥عمر عبدالفتاح نور عبد الرحيم٥٧٤٥ ٤٩

٥٠.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٨.٥١٢.٥٣٤.٥١٣عمر دمحم عمر عرفات٥٧٤٦ ٥٢.٥

٦١.٥٣٠٥٠٣٠٢٢٥.٥١٥٣٣.٥١٥عمر محمود جوده عبدالرحمن٥٧٤٧ ٥٤

٧٣٣٣٥٣.٥٣١.٥٢٤٠١٥٣٤.٥١٥عمرو صابر سليم حامد٥٧٤٨ ٤٩

٦٧٣٠٤٨٣٠٢٢٠١٥٣٠١٥عوض هاشم عبده يونس٥٧٤٩ ٤٥

٤٤.٥٣٥٤٥.٥٣٠٢٠٣١٣٣٢١٥فارس دمحم ذكى على٥٧٥٠ ٤٨

٦٨.٥٣٥٤٩.٥٣٠.٥٢٣٩.٥١٥٣٥١٥كريم العثملي عبدالعال حسن العثملي٥٧٥١ ٥٦

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٣١٥٣٣١٥كريم طارق شحاته علي٥٧٥٢ ٤٦

٥١٣٠٤٥٣١٢٠٣١٢٣٣.٥١٥.٥كريم عباس عبدالرحيم حامد٥٧٥٣ ٤٦

٧٤٣٦٥٣.٥٣٧.٥٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٥كريم مجدى جابر حسين٥٧٥٤ ٥٠.٥

٤٤٢٣٤٧.٥٣٠١٩٢.٥١٢٣٠١٥لطفى على لطفى دمحم٥٧٥٥ ٤٨
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٦٠٣٠٣٦.٥٣٠.٥٢٠٧.٥١٥٣٠١٥مؤمن ناصر احمد ابواليزيد٥٧٥٦ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٣٢.٥٢٣٢.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم ابراهيم زبدان محمود٥٧٥٧ ٥٤

٧٢٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٥دمحم ابراهيم على محمود٥٧٥٨ ٤٩

٧٣.٥٣٧٥٤٣٤.٥٢٥١١٥٣٦١٥دمحم احمد محمود احمد٥٧٥٩ ٥٢

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٧.٥١٥دمحم الحسين دمحم دمحم٥٧٦٠ ٥٩

٧٤.٥٣٨.٥٥٧٣٧٢٥٥١٥٣٦١٥دمحم السعيد عبدالمنعم حسن٥٧٦١ ٤٨

٦٨٣٠٤٦.٥٣٢٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٥دمحم ايهاب السيد سالم٥٧٦٢ ٥٤

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٣٢١٥٣٠١٥.٥دمحم ايهاب دمحم شاكر٥٧٦٣ ٥٠

٧٤٣١.٥٥٣٣٢.٥٢٤٠١٥٣٦١٥دمحم حامد على حامد٥٧٦٤ ٤٩

٤٣٣٠٣٨.٥٣٠١٧٣.٥١٣.٥٣٢١٥دمحم حسام دمحم دمحم الشحات٥٧٦٥ ٣٢

٧١٣٣٤٧٣٤٢٣٨١٥٣٣١٥.٥دمحم خالد على سالم٥٧٦٦ ٥٣

٧٤٣٤.٥٤٥٣٤.٥٢٤٢١٥٣٠١٥دمحم رضا دمحم طه٥٧٦٧ ٥٤

٧٤٣٧٥٧.٥٣٧.٥٢٦٣١٥٣٦١٥دمحم رفاعى عبدالحليم رفاعى٥٧٦٨ ٥٧

٧٦٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٦١١٥٣٧.٥١٥دمحم رمضان دمحم علي٥٧٦٩ ٥٦

٧٤٣٤٥٧٣٥٢٥٦١٥٣٠.٥١٥دمحم سيد على دمحم٥٧٧٠ ٥٦

٦٠٣٢٥٠.٥٣٥٢٢٥.٥١٦٣٤١٥دمحم سيد فؤاد عطيه٥٧٧١ ٤٨

٦٨٣٣٥٢.٥٣١.٥٢٣٥١٥٣٣١٥دمحم شعيب غريب محمود٥٧٧٢ ٥٠

٥٢٣٠٥١.٥٣٠٢١٧.٥١٣.٥٣١.٥١٥دمحم طارق عطيه دمحم٥٧٧٣ ٥٤

٧٣.٥٣٥.٥٥٧٣٣.٥٢٥٤.٥١٥٣٤١٥.٥دمحم عادل سعيد حسن٥٧٧٤ ٥٥

٧٢٣٥٥٧٣٤٢٥٣١٥٣٢١٥دمحم عادل عبدالحميد عبدالقادر٥٧٧٥ ٥٥

٦٦٣٢.٥٥٠٣١٢٢٦.٥١٥٣٦١٥.٥دمحم عادل دمحم على٥٧٧٦ ٤٧

٧١٣١٥٢٣١.٥٢٣٩.٥١٥٣٠١٥دمحم عاطف يوسف عبداللطيف٥٧٧٧ ٥٤

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٦٢٦٧.٥١٥٣٧١٥دمحم عبدالنبي نورالدين عبد النبي محمود٥٧٧٨ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٢٣٥٢٥٥.٥١٥٣٨١٥دمحم عصام الدين جاد هللا عمران٥٧٧٩ ٥٦

٧٢٣٧٤٥.٥٣٠٢٣٥.٥١٥٣٦١٥دمحم عصام سمير عبدالسالم٥٧٨٠ ٥١

٧٦٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٥٣٦١٥دمحم علي ابراهيم الطاهر٥٧٨١ ٥٩

٦٩.٥٣٤٤٨.٥٣٠٢٣٩١٥٣٤١٥دمحم عماد عبدالسالم ابراهيم٥٧٨٢ ٥٧

٧٤.٥٣٨٥٢٣٢٢٥١.٥١٥٣٤١٥دمحم غريب رمضان احمد٥٧٨٣ ٥٥

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٤٢٥٩١٦.٥٣٥.٥١٥دمحم غريب سعيد كامل٥٧٨٤ ٥٧

٧٠٣٧.٥٥٢٣٤.٥٢٤٧.٥١٦٣٤.٥١٥دمحم فوزى محمود زكى٥٧٨٥ ٥٣.٥

٧٤٣٨.٥٥٤٣٥٢٦٠١٦٣٧.٥١٥دمحم مجدى دمحم حسين حامد٥٧٨٦ ٥٨.٥

٦٠٣٦٤٨.٥٢٤٢٢٥.٥١٦٣٢١٥دمحم مجدى دمحم عبدالحميد٥٧٨٧ ٥٧
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٦٠٣٣٤٥٣٠٢٢١١٥٣٢.٥١٥دمحم محسن دمحم رستم٥٧٨٨ ٥٣

٧٦.٥٤٠٥٤.٥٤٠٢٦٩١٨.٥٣٧١٥دمحم دمحم رمضان عبدالرازق٥٧٨٩ ٥٨

٧٣.٥٣٩.٥٥٢٣٥٢٥٧١٥٣٧١٥دمحم محمود السيد محمود٥٧٩٠ ٥٧

٧٤.٥٣٩.٥٥٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٥٣٨١٦دمحم محمود حسن التابعي ابراهيم٥٧٩١ ٥٧

٧٣٣٩.٥٥٧٣٦.٥٢٦٤١٥٣٦.٥١٥دمحم مشرف سعد حامد٥٧٩٢ ٥٨

٧٤.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٦٤.٥١٥٣٧١٥دمحم مصطفى دمحم مصطفى٥٧٩٣ ٥٧

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢١٥٣٩١٨دمحم منصور الصغير ابراهيم٥٧٩٤ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٧.٥٣٦.٥٢٦٧١٥٣٤.٥١٦دمحم منصور دمحم مصطفى٥٧٩٥ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٤١٥٣٦١٧دمحم ناصر رمضان حسين٥٧٩٦ ٥٤

٦٤٣٣٤٦.٥٣١.٥٢٣٠١٥٣٠١٥دمحم هاني سمير حامد٥٧٩٧ ٥٥

٦٩.٥٣٧٤٧٣١٢٤٠١٥٣٧١٥دمحم وليد دمحم السعيد٥٧٩٨ ٥٥.٥

٦٢٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٠.٥١٥محمود ابوالحجاج مصطفى مصطفى٥٧٩٩ ٥٦

٦٠٣٤٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٥١٦.٥محمود احمد عزازى دمحم٥٨٠٠ ٥٥

٧١.٥٣٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٦٣٦١٦محمود احمد عوضين سليمان٥٨٠١ ٥٧

٦٩٣٦٥٠٣٣٢٤٣١٥٣٦١٥محمود اشرف محمود احمد٥٨٠٢ ٥٥

٧٤٣٧.٥٥٠.٥٣٨٢٥٧١٥٣٧١٥محمود السيد دمحم السيد٥٨٠٣ ٥٧

٦٢٣٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٠١٥محمود جابر دياب محسن٥٨٠٤ ٤٩

٥٣٣٢٤٥٣٠٢٠٩١٥٣٢١٥محمود جمال شرقاوى احمد٥٨٠٥ ٤٩

٦٨.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥١١٥٣٨١٦محمود خميس يوسف محمود٥٨٠٦ ٥٦

٧٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٣٥١٥محمود سالمة دمحم سيد٥٨٠٧ ٥٩.٥

٦٦٣٧.٥٥٣٣٦.٥٢٤٩١٥٣٧١٥محمود سمير بشاري علي٥٨٠٨ ٥٦

٧٣٣٩.٥٥٣٣٤٢٥٦١٥٣٩١٥محمود عبدالحميد صالح دمحم٥٨٠٩ ٥٦.٥

٤٦٣٠٤٥٣٠١٩٧.٥١٣.٥٣٤١٥محمود عيد بخيت سليمان٥٨١٠ ٤٦.٥

٥١٣٢٤٥٣٠٢٠٧١٥٣٤١٥محمود فؤاد سعيد محمود٥٨١١ ٤٩

٦٨.٥٣٦٥١٣٣٢٤٧١٥٣٧١٥محمود محسن دندراوى حامد٥٨١٢ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٧٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٤٠١٦.٥محمود دمحم سيد احمد٥٨١٣ ٦٠

٦٧.٥٣٧٥١٣٧.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٩١٥محمود دمحم علي دمحم٥٨١٤ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩٥٤٣٨.٥٢٧٠١٦.٥٣٩١٦.٥محمود دمحم محمود ابراهيم٥٨١٥ ٦٠

٦٩.٥٣٧٥١٣٩٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٥.٥محمود ياسر رشدى صابر٥٨١٦ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٣.٥٤٠٢٦٨١٥٣٩١٧.٥مروان احمد دمحم سليمان٥٨١٧ ٥٨.٥

٧٨٣٨٥٠٣٩٢٦٥١٥٣٩١٧مروان عمرو محمود عمر٥٨١٨ ٦٠

٧١٣٦.٥٥١.٥٣٧.٥٢٤٧١٥٣٨١٧مصطفى ابراهيم رفاعى دمحم٥٨١٩ ٥٠.٥
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٤٧٢٤.٥٣٧٣٠١٨٤.٥١٥٣٧١٥مصطفى حمادة عبدالرجال حسين٥٨٢٠ ٤٦

٦٥.٥٣٧٤٨.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٥٣٧١٥.٥مصطفى طلحت ابوزيد على٥٨٢١ ٥٦

٦٦.٥٣٦.٥٤٨٣١٢٤١١٥٣٩١٦مصطفى دمحم دمحم مصطفى٥٨٢٢ ٥٩

٧٨٤٠٥٣٣٦٢٦٦.٥١٥٣٩١٦مصطفى محى الدين فوزى على٥٨٢٣ ٥٩.٥

٤٢.٥٢٢٣٤٢٢.٥١٦٩١٣.٥٣٥١٥معاذ البدرى ابراهيم البدرى٥٨٢٤ ٤٨

٧٣٣٧.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٥٣٩١٥نور دمحم نور يونس٥٨٢٥ ٥٨

٦٠.٥٣٦٤٨.٥٣٤٢٢٨.٥١٥٣٢١٥هشام دمحم على دمحم٥٨٢٦ ٤٩.٥

٦٤.٥٣٦٥٤.٥٣٥٢٤١.٥١٥٣٨١٥وائل عالء دمحم احمد٥٨٢٧ ٥١.٥

٦٤.٥٣٩٥٣٣٨٢٥٢١٥٣٨.٥١٦وليد سعيد عبدالباسط ابراهيم٥٨٢٨ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦٥٦٣٩٢٦٥.٥١٥٣٨١٦ياسر دمحم احمد مغربي٥٨٢٩ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٨٢٦٨.٥١٥٣٧١٧يوسف احمد عبدهللا يوسف٥٨٣٠ ٥٩.٥

٧٤٣٩٥٩٣٦٢٦٤.٥١٥٣٨١٥يوسف احمد فاروق دمحم٥٨٣١ ٥٦.٥

٤٧.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٢١٥٣٠١٥يوسف احمد دمحم عثمان٥٨٣٢ ٤٧

٧٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٥٣٧.٥١٥.٥يوسف السيد عبادى عبدهللا٥٨٣٣ ٥٨

٧٥٣٦.٥٥٧.٥٣٨٢٦٤.٥١٥٣٩.٥١٥.٥يوسف ايمن ابراهيم على٥٨٣٤ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٧.٥١٦.٥يوسف تامر سعيد جودة٥٨٣٥ ٥٨

٧٦.٥٣٧.٥٥٩٣٨٢٦٩١٥٣٨.٥١٥.٥يوسف سيد دمحم بشاري٥٨٣٦ ٥٨

٧٢٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٢.٥١٥٣٧.٥١٦يوسف سيد دمحم سيد٥٨٣٧ ٥٦

٥٠٣٥.٥٥٤٣٠٢٢٣.٥١٣٣٥١٥يوسف عباس ابراهيم دمحم٥٨٣٨ ٥٤

٦٠.٥٣٦٥٤.٥٣٣٢٣٥.٥١٥٣٢١٥يوسف عبدالوهاب عبدالعزيز دكروني٥٨٣٩ ٥١.٥

٧٢.٥٣٨٥٨٣٧٢٦١١٥٣٩١٧يوسف عرفه محمود عبدالعزيز٥٨٤٠ ٥٥.٥

٦٢٣٨.٥٥٣.٥٣٤٢٤٣١٥٣٢١٦.٥يوسف دمحم احمد دمحم٥٨٤١ ٥٥

٦٦.٥٣٤٥٣.٥٣٢٢٣٧١٥٣٥١٥يوسف دمحم جمال احمد٥٨٤٢ ٥١

٧٤.٥٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٨١٥٤٠١٥.٥يوسف دمحم رافت عبدالجواد٥٨٤٣ ٥٩

٧١٣٩٥٨.٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٨.٥١٥يوسف دمحم سعد موسى٥٨٤٤ ٦٠

٦٣.٥٣٧٤٩٣٣٢٣٥.٥١٥٣٦١٥.٥يوسف دمحم محمود احمد٥٨٤٥ ٥٣

٦٦٣٦.٥٤٩.٥٣٢٢٣٨١٥٣٨١٥يوسف محمود احمد علي٥٨٤٦ ٥٤

٤٥٣٣٤٨٣٠٢٠٥.٥١٦٣٤.٥١٦حسن عبد المنعم حسن نعيم٢٢٤٧٧ ٤٩.٥

٤٥.٥٣٢.٥٥١٣١١٩٩٠٣٠١٥دمحم سعيد محمود حسن٢٢٥٥٦ ٣٩

٤٣٢٣٤٥٢٣.٥١٧٣٠٢٤١٥ابراهيم عبدهللا سعد عيد٢٢٨٨٠ ٣٨.٥

٤٦٣٠٥٠٣٠١٩٠٠٣٠١٥مصطفى اسماعيل دمحم سيد احمد٢٢٨٨١ ٣٤

٧٢٣٢٥٢٣٢٢٣٣١٥.٥٣١.٥١٦حسن محمود حسن دمحم٢٢٩٥٩ ٤٥
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٦٠٣٣.٥٣٠٢٠١٨٨.٥١٠٣٠١٦سيد احمد دمحم حسن٢٣٠٢٤ ٤٥
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االسماعيلية جنوب الشهيد دمحم عبد الرحمن تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٤٤.٥٣٠٣٨.٥٣٢١٩٣١٢٣٠١٥ابراهيم تامر ابراهيم خليل٥٨٤٧ ٤٨

٦٩.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٥٢٣٤.٥١٥٣٧١٦ابراهيم دمحم ابراهيم على(فاطمه)٥٨٤٨ ٥٤

٤٧.٥٣٠٤٥٣٤٢٠٣.٥١١.٥٣٤١٥ابرهيم دمحم ابرهيم على(ليالي)٥٨٤٩ ٤٧

٧٤.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٥٣٩١٦.٥احمد ابو الحمد الشمندى محمود رشوان٥٨٥٠ ٥٨

٧٠٣٠٤٥٣٣.٥٢٣٤.٥١٥٣١١٦.٥احمد اشرف احمد عبدالحليم٥٨٥١ ٥٦

٦٧٣٠٤٥٣٢.٥٢٣١١٥٣١١٥احمد السيد رجب علي٥٨٥٢ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٥٣٤٢٢٤١٥٣٠.٥١٥احمد ايمن غريب احمد٥٨٥٣ ٥٥

٤١.٥٢٣٣٤٣٠١٧٣.٥١٢٣٠١٢احمد بدر امبابي ابراهيم٥٨٥٤ ٤٥

٦٠٢٦٤٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٣٣٠١٦احمد حسن محمود حسن٥٨٥٥ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٤.٥٣٧٢٦٢١٥٣٤١٦.٥احمد حسين احمد على٥٨٥٦ ٥٧

٦٦.٥٢٤.٥٤٥٣٥٢٢٣١٢.٥٣٥١٦.٥احمد حمدى دمحم دمحم٥٨٥٧ ٥٢

٦٠٢٥.٥٤٥٣١.٥٢١٧١٢.٥٣٠١٦.٥احمد خالد أحمد دمحم٥٨٥٨ ٥٥

٧٤.٥٣٣٥١٤٠٢٥٥.٥١٥٣٣١٥.٥احمد سامح حمدان دمحم٥٨٥٩ ٥٧

٧٧.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٥٣٦.٥١٦احمد سعد بشارى دمحم٥٨٦٠ ٥٧.٥

٧٧٣٤.٥٥٣٣٩.٥٢٦١.٥١٥٣٦.٥١٦احمد طارق رجب احمد٥٨٦١ ٥٧.٥

٧٧٣٤.٥٥٣٣٧٢٥٧.٥١٥٣٣١٦احمد عبدهللا دمحم دمحم٥٨٦٢ ٥٦

٧٣٣٤.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٥.٥١٥٣٥١٦احمد عطيه عبدالقادر عطيه سليم٥٨٦٣ ٥٦

٥٢.٥٢٦٣٨.٥٣٦.٥١٩٨.٥١٢٣٠١٥احمد عنتر على احمد٥٨٦٤ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٧١٦احمد فوزي عبدالفتاح دمحم شلبي٥٨٦٥ ٦٠

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤١١.٥٢٥.٥١٥.٥احمد دمحم حامد عثمان٥٨٦٦ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٩٥٣.٥٣٩٢٦٠.٥١٥٣٧.٥١٥احمد دمحم على عمر٥٨٦٧ ٥٤.٥

٦٩.٥٣٦٤٩٣٨٢٤٦.٥١٥.٥٣٥١٦احمد وائل عبدالحميد عبدالغني٥٨٦٨ ٥٤

٥٣٣٤٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٥٣٣.٥١٦اسالم احمد سليمان سايج٥٨٦٩ ٥٣

٦٩.٥٣٦٥١٣٧.٥٢٤٩١٥٣١.٥١٥اسالم حماده غريب دمحم٥٨٧٠ ٥٥

٦٨٣٦٤٧.٥٣٥٢٤٠١٦٣٣١٥اسالم رافت عيد عبدهللا٥٨٧١ ٥٣.٥

٥٣٣٠٤٥٢٣.٥١٩٦.٥١٥٣٠١٥اسالم عبدهللا احمد احمد٥٨٧٢ ٤٥

٦٨٣٣٤٥٣١.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٣.٥١٥امام احمد يوسف دمحم٥٨٧٣ ٥٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣١٢٢٣.٥١٥.٥٣٢.٥١٥انس مصطفي رجب دمحم٥٨٧٤ ٥٤

٧١.٥٣٩٥٦.٥٣٦٢٥٨١٦٣٤.٥١٦.٥ايهاب عمر عطية وهب هللا٥٨٧٥ ٥٥

٤٨.٥٣٠٣٧٢١١٨٣.٥١٥٣٠١٥بكرى احمد بكرى عطية٥٨٧٦ ٤٧

٧٧.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٨١٧.٥بالل جمال صابور قاعود٥٨٧٧ ٥٧.٥
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٧٨.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٨١٦.٥بالل دمحم جابر العزب٥٨٧٨ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٠٤٦٣٢٢٣٦.٥١٧٣٨١٨بالل دمحم دمحم عبدالعزيز٥٨٧٩ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧.٥٣٨١٨.٥جمال حسام عباس دمحم٥٨٨٠ ٦٠

٧٣٣٠.٥٤٥.٥٣٢.٥٢٣٦١٦٣٦١٦حازم ابراهيم علي حسن٥٨٨١ ٥٤.٥

٦٤٣٠٤٥.٥٢٢.٥٢١٤١٦٣٦١٥.٥حسن السيد حسن مهدى٥٨٨٢ ٥٢

٧٣٣٠٤٩٣٤٢٤٠.٥١٥.٥٣٦١٥حسن عبدالعظيم حسن عبد العظيم٥٨٨٣ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٠٤٨٣١.٥٢٣٠١٥٣٥١٦حسين تامر عبدالوهاب دمحم٥٨٨٤ ٥٢

٧٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٣٨١٨حسين وحيد صبرى المدنى٥٨٨٥ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٥٩١٦٣٥١٥.٥خالد سيد غريب عبدالجواد٥٨٨٦ ٥٦.٥

٦٠٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢٢٢١٦.٥٣٥١٦رامى دمحم فهيم ابوخضرة٥٨٨٧ ٥٢

٤٦.٥٣٢٤٦.٥٣٣٢٠٤.٥١٦.٥٣٦١٥.٥رمضان مجدي رمضان احمد٥٨٨٨ ٤٦.٥

٦٠٣٤.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٢٣١٦.٥٣٧١٥.٥زياد احمد السيد احمد المالكى٥٨٨٩ ٤٩.٥

٧٥٣٦.٥٥٣٣٩.٥٢٥١١٧.٥٣٦١٧زياد احمد عبدالرازق دمحم٥٨٩٠ ٤٧

٦٨٣٦٥٠٣٨٢٤٧١٥٣٧١٧زياد طارق عيد منصور٥٨٩١ ٥٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧٣٩١٧زياد على دمحم ابراهيم٥٨٩٢ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٥.٥١٥٣٩١٦.٥سعد دمحم سعد حسن٥٨٩٣ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٦.٥٤٠١٧سعيد دمحم رجب عبدالعزيز٥٨٩٤ ٦٠

٧١٣٦٤٦٣٩.٥٢٤٤.٥١٥٣٩١٦سمير سليم دمحم نورالدين٥٨٩٥ ٥٢

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٣٩١٦.٥سيد العراقي السيد السعيد٥٨٩٦ ٦٠

٦٨.٥٣٤٤٩.٥٣٦٢٤٥١٧.٥٣٦١٦.٥عبدالرحمن حسن دمحم عبدالرحمن٥٨٩٧ ٥٧

٧٢.٥٣٣.٥٥٣٣٩٢٥٤١٧٣٩١٦.٥عبدالرحمن حسين على ابراهيم٥٨٩٨ ٥٦

٦٣٣٣.٥٤٧.٥٣٧٢٣٧١٧٣٨١٧عبدالرحمن عبدهللا عبدالقادر على٥٨٩٩ ٥٦

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٦.٥٣٩١٧عبدالرحمن على السيد حسن٥٩٠٠ ٥٩

٦٠٣٥٤٥٣٦٢٣١١٦.٥٣٦.٥١٥.٥عبدالرحمن عماد دمحم يوسف٥٩٠١ ٥٥

٧٠.٥٣٣٤٨٣٦٢٤٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٥عبدالرحمن فاضل دمحم محمود٥٩٠٢ ٥٣

٧٤٣٨٥٣.٥٣٩٢٦٠١٦.٥٣٧١٥.٥عبدالرحمن فكرى فكرى مصطفى٥٩٠٣ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٩٢٥٣.٥١٦.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن دمحم احمد على٥٩٠٤ ٥٦

٧٢.٥٣٨.٥٤٨.٥٣٩٢٥٢.٥١٧.٥٣٨١٥.٥عبدالرحمن دمحم الهادي عبدهللا٥٩٠٥ ٥٤

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن ياسر دمحم جمعه٥٩٠٦ ٥٨.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٦٣٧١٧.٥عبدالعزيز دمحم احمد موسى٥٩٠٧ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٠١٥٤٠١٦عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز امين٥٩٠٨ ٥٦

٧٥٣٤.٥٥٥.٥٣٩٢٥٩١٥٣٦١٦عبدهللا ابراهيم دمحم جمعه٥٩٠٩ ٥٥
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٧٨٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٢١٥٣٧١٥.٥عبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم٥٩١٠ ٥٨.٥

٤١.٥٢٣٣٨٣٠١٦٧.٥١٢٣٥.٥١٥عبدهللا احمد دمحم عبدالرحمن٥٩١١ ٣٥

٧٨.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٢١٥٣٦١٥عبدهللا اسامة فتحى عطيه٥٩١٢ ٥٩

٧٣٣٥٥٣٣٩٢٥٧.٥١٥٣٦١٥عبدهللا السيد دمحم علي موسي٥٩١٣ ٥٧.٥

٦٤٣٤٤٥٣٢.٥٢٢٠.٥١٥٣٧١٥عبدهللا جمال احمد ادم٥٩١٤ ٤٥

٦٢٣٠.٥٤٥٣٦٢٢٧.٥١٥٣٥١٥عبدهللا سيد دمحم علي٥٩١٥ ٥٤

٥٥٣١.٥٣٨٣٢٢١٠.٥١٢٣٥١٥عبدهللا شريف زكريا ابراهيم٥٩١٦ ٥٤

٤٠٢٣.٥٣٧٣٠١٦٢.٥١٢.٥٣٠١٥عبدهللا عادل يس احمد٥٩١٧ ٣٢

٧٢٣٦.٥٤٥.٥٣٩.٥٢٤٧.٥١٥٣٦١٥عبدهللا عثمان جابر العزب٥٩١٨ ٥٤

٧٦٣٦.٥٥١٣٧٢٥٤.٥١٥٣٧١٥عبدهللا دمحم ماهر صادق٥٩١٩ ٥٤

٤٦.٥٣٣.٥٤٥٣٣٢٠٥١٣٣٧١٥.٥عبدهللا نصر عبدهللا احمد٥٩٢٠ ٤٧

٦٣.٥٣١.٥٤٦٣٦٢٣١١٥٣٨١٦.٥عبدالمجيد دمحم السيد دمحم٥٩٢١ ٥٤

٤٩.٥٢٤.٥٤٥٣١١٩٦١٥٣٠١٥عبدالمهيمن سعيد السيد معوض٥٩٢٢ ٤٦

٧١٣٤٥٠.٥٣٩٢٤٦.٥١٥٣٥.٥١٥عبدالهادي عبدهللا دمحم دمحم٥٩٢٣ ٥٢

٧٣.٥٣٤٥٨.٥٣٩٢٥٥١٥٣٥١٥.٥عبده احمد ابراهيم تمساح٥٩٢٤ ٥٠

٦٠٣٣.٥٤٥٣٦٢٢٣.٥١٥٣٣١٥عمر السيد حماد احمد٥٩٢٥ ٤٩

٦٢٣١٥٠.٥٣١.٥٢٢٩١٥٣٤.٥١٦عمر ايمن سيد على٥٩٢٦ ٥٤

٦٥.٥٣٠٤٥٣١٢٢٦.٥٢٠٣٠١٥عمر خالد ابراهيم عبدالرحمن٥٩٢٧ ٥٥

٦٨٣٠٤٥٣٢٢٢٢.٥١٦٣٥١٥.٥عمر عماد دمحم دمحم٥٩٢٨ ٤٧.٥

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٩١٦.٥٣٨١٥.٥عمر دمحم منصور حسن٥٩٢٩ ٥١.٥

٦٠٢٦٤٨٣٠٢١٦١٦.٥٣٥١٧عمرو دمحم عبدالحميد دمحم٥٩٣٠ ٥٢

٦٩٣٣٤٨.٥٣٤.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٤١٧عمرو وليد احمد عبدالمبدى٥٩٣١ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٠٥٠.٥٣٥.٥٢٤٠٢٠٣٦.٥١٥.٥فارس مصطفى اسماعيل دمحم٥٩٣٢ ٥٤.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٦.٥كريم نبيل دمحم رشاد٥٩٣٣ ٦٠

٧٥٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٦٨.٥١٦٣٥١٦.٥مؤمن احمد دسوقى دمحم٥٩٣٤ ٥٨.٥

٤١.٥٢١.٥٣٧.٥٢٣.٥١٧٠.٥١٥.٥٣٠١٥مؤمن جابر عبدالمجلى موسى٥٩٣٥ ٤٦.٥

٦٧٣١٤٧٣٦.٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٧.٥مازن احمد سيد محمود٥٩٣٦ ٥٩

٧٨.٥٣٥٥٧.٥٤٠٢٧١١٨٣٦.٥١٦.٥دمحم ابراهيم عبدهللا سالمان٥٩٣٧ ٦٠

٤٩٣٠٤٨٢٣١٩٦١٥٣١١٥.٥دمحم احمد السيد عطيه٥٩٣٨ ٤٦

٦٤٣٠٥٠.٥٣٢.٥٢٣١١٧٣٤.٥١٧.٥دمحم احمد دمحم احمد٥٩٣٩ ٥٤

٦٦٣٠٥١.٥٣٣.٥٢٣٩١٧.٥٣٢.٥١٧.٥دمحم اسماعيل جمعه علي٥٩٤٠ ٥٨

٦٤٣١٥٣.٥٣٥٢٣٨.٥١٧.٥٣٢.٥١٦دمحم السيد دمحم صالح٥٩٤١ ٥٥
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٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٣٨١٧.٥دمحم جمال السيد عبدالعال٥٩٤٢ ٦٠

٥١.٥٢٣٣٧.٥٢١١٨٠١٧٣٦١٥.٥دمحم حسن ابراهيم حسن٥٩٤٣ ٤٧

٧٦.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٩٢٦٨.٥١٥٣١١٦.٥دمحم حسن صابر حسن٥٩٤٤ ٥٩

٦٧.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٧.٥١٥٣٣١٧.٥دمحم حسن صباح حسن٥٩٤٥ ٥٩

٦٠٣٢.٥٤٧٣٠٢١٨١٥٣١١٦دمحم حسن محمود دمحم٥٩٤٦ ٤٨.٥

٧٢٣٠٥٣٣٦٢٤٦١٥٣٨١٧دمحم حسن مصطفى عبدالسيد٥٩٤٧ ٥٥

٧٣٣٤.٥٥٦.٥٣٧٢٥٩١٥.٥٣٤١٧.٥دمحم حمدى احمد شحات٥٩٤٨ ٥٨

٧٢٣٣.٥٥٥٣٧٢٥٤١٦٣٤.٥١٨دمحم رضا دمحم احمد٥٩٤٩ ٥٦.٥

٧١.٥٣٤٥٢٣٥٢٥٠١٦٣٦.٥١٥.٥دمحم سعد على محمود٥٩٥٠ ٥٧.٥

٥٠٣٥٤٥.٥٣٠٢١٣.٥١٥.٥٣٧١٣.٥دمحم سعد فتحي سليمان٥٩٥١ ٥٣

٧٢٣٦.٥٥١٣٢.٥٢٥٢١٦٣٦١٥دمحم سعيد دمحم احمد٥٩٥٢ ٦٠

٥١.٥٣٤٤٧.٥٣٠٢١٤١٥.٥٣٤.٥١٥دمحم سليمان السيد محمود٥٩٥٣ ٥١

٧٦٤٠٥٩٤٠٢٧٥١٨٣٨.٥١٦دمحم سيد غزالى محمود٥٩٥٤ ٦٠

٤٢.٥٣١.٥٤٥٢١١٩٤١٦.٥٣٢١٢دمحم شحاته مصطفى عباس٥٩٥٥ ٥٤

٦٠٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٢٣١٦.٥٣٥.٥١٥.٥دمحم شعبان دمحم دمحم٥٩٥٦ ٥٤

٥١٣٨٤٩٣١٢٢٦١٦٣٧١٥.٥دمحم عبده دمحم عبده٥٩٥٧ ٥٧

٧٤.٥٣٨.٥٥٤٣٦٢٦٠١٥٣٩١٥.٥دمحم عبده مصطفى دمحم٥٩٥٨ ٥٧

٦٨٣٨٥٠٣٤.٥٢٤٨.٥١٥٣٨.٥١٦.٥دمحم عصمت عبدالمطلب عبدالحفيظ٥٩٥٩ ٥٨

٥٠.٥٣٢٤٥٣٠٢٠٢.٥١٣٣٤١٦.٥دمحم عمرو منصور عبدالرحيم٥٩٦٠ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٥٣٣٢٢٣١٥٣٣.٥١٥دمحم عيد حامد دمحم٥٩٦١ ٥٣.٥

٧٧.٥٤٠٥٨٣٩٢٦٨.٥١٥.٥٣٥١٥دمحم كمال محمود دمحم٥٩٦٢ ٥٤

٧٤٣٩.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٨١٥٣٨١٥دمحم محمود عزت دمحم٥٩٦٣ ٥٦.٥

٦٢٣٥.٥٣٦٣٠٢١٨١٣.٥٣١١٥دمحم محمود دمحم احمد٥٩٦٤ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٧.٥٤٥٣٣٢٣٩١٥٣٦.٥١٥دمحم محمود دمحم دمحم٥٩٦٥ ٥٥

٥٣٣٦.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٦.٥٣١.٥١٣.٥دمحم مصباح عبدالرازق عبدالغفار٥٩٦٦ ٥٥

٧٦.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٢٢٤٧١٧.٥٣٥.٥١٥دمحم ناصر دمحم انور٥٩٦٧ ٥٥.٥

٦٨٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٩١٧.٥٣٠١٥دمحم هيثم السيد زين٥٩٦٨ ٥٥.٥

٦٦.٥٣٠٤٦٣٢.٥٢٣٠١٦٣٦١٥دمحم وفيق سيد عطية٥٩٦٩ ٥٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١١٦.٥٣٠١٥محمود احمد محمود حسن٥٩٧٠ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٣٠.٥١٧.٥٣٥.٥١٥محمود احمد مصطفى عباس٥٩٧١ ٥٧

٧٥٣٣.٥٥٠.٥٣٣٢٤٩١٧.٥٣٧١٥.٥محمود اشرف شعبان خليل٥٩٧٢ ٥٧

٧٤٣٥.٥٥١٣٠٢٤٨.٥١٨٣٨١٥.٥محمود انور دمحم محمود٥٩٧٣ ٥٨
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٧٩٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٥.٥محمود سعيد طايع عطاهللا٥٩٧٤ ٦٠

٦٧.٥٣٢.٥٤٦٢٣٢٢٥١٧٣٥.٥١٣.٥محمود عبدالرحيم ابراهيم دمحم٥٩٧٥ ٥٦

٤٧٢٢٣٥.٥٢٣١٨١١٦٣٠١٥.٥محمود علي دمحم احمد٥٩٧٦ ٥٣.٥

٦٠.٥٢٤٣٨٣٠.٥٢٠٨١٩.٥٣٢.٥١٦محمود مؤمن محمود احمد٥٩٧٧ ٥٥

٧٣.٥٣٤.٥٤٥٣٧.٥٢٤٣.٥١٨٣٤١٧محمود دمحم احمد محمود٥٩٧٨ ٥٣

٦٤.٥٣١.٥٥٥.٥٣١٢٣٧.٥١٧.٥٣٠.٥١٥محمود دمحم سالم دمحم فرحان٥٩٧٩ ٥٥

٧٧٣٠٤٥.٥٣٢٢٤١١٨٣٠.٥١٥محمود هانى محمود دمحم٥٩٨٠ ٥٦.٥

٧١٣٤٣٧.٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٨٣١.٥١٥مروان مصطفى عبدربه احمد٥٩٨١ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٦٥٢٣٦٢٥٢١٨٣٤.٥١٥.٥مصطفى احمد دمحم دمحم٥٩٨٢ ٥٨.٥

٦٤٣٠٤٥٣١.٥٢٢٥١٨.٥٣٠١٥.٥مصطفى اشرف عبدالمنعم بندارى٥٩٨٣ ٥٤.٥

٦٠.٥٢٠٣٨.٥٣٠٢٠٢١٨٣٠١٥مصطفي دمحم عبده عوض٥٩٨٤ ٥٣

٥٢.٥٢٦٤٥٣٠٢٠٤٢٠٣٠١٥مصطفى دمحم مصطفى السيداحمد٥٩٨٥ ٥٠.٥

٦١.٥٣٠٣٧.٥٣١.٥٢١٣.٥١٧.٥٣٠١٥مصطفي ناصر شوقي دمحم٥٩٨٦ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٧٢١٦٣٦١٥معاذ فتحى فتحى عبدالحميد٥٩٨٧ ٦٠

٧٢٣٧٤٩.٥٣٠٢٤٥.٥١٦.٥٣٥١٥معاز يوسف حسن حامد٥٩٨٨ ٥٧

٧٤٣٩٥٨٤٠٢٦٩.٥١٩٣٦١٥.٥منصور حسين منصور حسين٥٩٨٩ ٥٨.٥

٧٥.٥٣١٥١.٥٣٠.٥٢٤٤١٨٣٥١٥.٥ياسر ذكي صبحي ذكي٥٩٩٠ ٥٥.٥

٧٨٣٦.٥٥٥.٥٣٥٢٦٣١٧٣٥١٦.٥يوسف ابراهيم غرباوى يس٥٩٩١ ٥٨

٧٦.٥٣٦.٥٥٦٣٤٢٦٠١٨٣٨١٥يوسف احمد على احمد٥٩٩٢ ٥٧

٦٠٢٥٣٧.٥٣٠٢٠٦.٥١٠.٥٣٥١٥.٥يوسف السيد دمحم ابو الغيط٥٩٩٣ ٥٤

٧٢٣٥٤٩.٥٣١.٥٢٤٤١٦٣٧١٦يوسف رفاعى ابراهيم على٥٩٩٤ ٥٦

٥٣٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٠١٥يوسف صابر عبده دمحم٥٩٩٥ ٥٤

٤٧٢٥٣٨٢٣١٨٦١٦.٥٣٣.٥١٥يوسف دمحم احمد مرسى٥٩٩٦ ٥٣

٧٢٣٧٤٩٣٠٢٤٤١٦.٥٣٣١٥.٥يوسف دمحم حسين دمحم٥٩٩٧ ٥٦

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٤٠٢٦٨١٨٣٥.٥١٥يوسف دمحم رمضان احمد٥٩٩٨ ٥٨

٤٧٣٠٤٥٢٢١٩٢١٧٣١.٥١٥يوسف دمحم دمحم علي٥٩٩٩ ٤٨

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٧٣٢١٥يوسف دمحم محمود دمحم٦٠٠٠ ٥٥.٥

٧٠٣٣٤٩.٥٣٦٢٤٥١٨٣٨.٥١٥يوسف دمحم مصطفى عطا٦٠٠١ ٥٦.٥

٦٩٣٢.٥٤٥٣٢٢٣٣.٥١٨.٥٣٧١٥يوسف محمود ابراهيم عطيه٦٠٠٢ ٥٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٨.٥٣١١٦يوسف محمود دمحم محمود٦٠٠٣ ٥٣.٥

٦٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٨١٧.٥٣٢١٥يوسف مصطفي شحات حسن٦٠٠٤ ٥٠

٦٣٢٥٣٨.٥٢١١٨٩٠٣٢١٥عبدهللا عيد السيد دمحم٢٢٥٥٧ ٤١.٥
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٥١.٥٣٣٣٦.٥٢١١٨٢١٢.٥٣٣١٦سيد مصطفي دمحم عبد الحافظ٢٣٠٠٢ ٤٠
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االسماعيلية جنوب فاطمة الزهراء  االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧٣٨.٥١٨احالم ابراهيم دمحم عبدالسالم٦٠٠٥ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٤١٦٣٦.٥١٧.٥اروى احمد السيد احمد٦٠٠٦ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥١٩٣٩١٩اروى احمد عبدالعزيز دمحم٦٠٠٧ ٥٩

٦٩٤٠٥٠.٥٣٨٢٥٤١٥.٥٣٥١٧.٥اروي دمحم احمد صالح راشد٦٠٠٨ ٥٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٦.٥٣٧.٥١٨اريج دمحم يوسف دمحم٦٠٠٩ ٦٠

٧١٣٩.٥٥١.٥٣٦٢٥٤.٥١٦٣٩١٨اسراء اشرف ابراهيم سليم٦٠١٠ ٥٦.٥

٦٤.٥٣٧٥١.٥٣٢٢٣٨١٥.٥٣٤.٥١٨.٥اسراء رضا دمحم احمد٦٠١١ ٥٣

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٩١٩.٥اسراء سعيد سيد سلطان٦٠١٢ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٧٣٩.٥١٨.٥االء محمود علي احمد٦٠١٣ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧١١٧٣٧١٨.٥امال ايمن سيد علي٦٠١٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٨.٥١٨.٥اماني جمال ابراهيم علي٦٠١٥ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٨٥٥.٥٣٨٢٦٦١٥.٥٣٤١٧امل اشرف عبدالواحد عبد الحميد٦٠١٦ ٥٩

٧٣.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٦١٧.٥امنية مجدى امين عثمان عبدالعال٦٠١٧ ٥٧.٥

٧٦٣٩٥٩٤٠٢٧٢١٦٣٩١٨امنية هيثم محمود اسماعيل عبدالعال٦٠١٨ ٥٨

٦٣.٥٣٣.٥٤٥٣١٢٢٥١٥٣٦١٧اميره زكي احمد دمحم٦٠١٩ ٥٢

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٤١٦.٥٣٦١٨.٥انجي علي دمحم عبدالحميد٦٠٢٠ ٦٠

٧٩٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٣٨١٨.٥ايمان عبدالعليم دمحم عبد الهادى٦٠٢١ ٦٠

٦٢.٥٣٩٥٤٣٩٢٤٨١٦٣٨.٥١٧ايمان وائل خلف ياسين٦٠٢٢ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٩.٥٣٩٢٧١.٥١٦.٥٣٧١٨ايمان وائل دمحم سعيد عطيه على٦٠٢٣ ٦٠

٧٧٣٥.٥٥٦٣٩٢٦٢١٥.٥٣٦١٧ايه السيد عوض محمود عوض٦٠٢٤ ٥٤.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٧١٧٣٨.٥١٨ايه السيد نصر دمحم عبدالرحمن٦٠٢٥ ٦٠

٧٦٣٤٥٨.٥٣٩٢٦٦١٨٣٩١٦ايه سالم عودة سالم عودة٦٠٢٦ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٥.٥٣٥١٥.٥ايه فتوح احمد عبدالسالم٦٠٢٧ ٥٧.٥

٧٩.٥٣٥.٥٥٣٣٦٢٦٣١٥٣٤١٨باردى عصام دمحم اسماعيل على عز٦٠٢٨ ٥٩

٧٦٣٠٥١.٥٣٦٢٤٧.٥١٧.٥٣٧١٦.٥بسمة سعد احمد السيد حافظ٦٠٢٩ ٥٤

٧٠٢٥.٥٤٥٣٠٢١٨١٧٣٥١٥بسمة وائل دمحم عبدالقادر٦٠٣٠ ٤٧.٥

٧٠٣٠.٥٥٣.٥٣١٢٣٨١٦٣٥١٦.٥بسملة عبدالسالم على عبدهللا٦٠٣١ ٥٣

٧٦٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٦٩.٥١٩.٥٣٩١٦.٥بسملة دمحم محمود حلمي٦٠٣٢ ٥٨.٥

٧٦٣٦.٥٥٧.٥٣٩٢٦٧١٧٣٩١٥.٥بسملة ياسر السيد دمحم٦٠٣٣ ٥٨

٧٤.٥٣٢.٥٥٧.٥٣٨٢٦٠.٥١٩.٥٣٦.٥١٦بسنت احمد دمحم عبدالكريم دمحم٦٠٣٤ ٥٨

٧٥.٥٣٥٥٨٣٨٢٦٥١٧.٥٣٧١٦.٥بسنت عادل دمحم على٦٠٣٥ ٥٨.٥
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٧٢.٥٣١.٥٥٤.٥٣٩٢٥٣١٧.٥٣٩١٧بسنت محمود ابو زيد بغبيش٦٠٣٦ ٥٥.٥

٧٧٣٨٥٦٤٠٢٦٨.٥١٩٣٥.٥١٦.٥تسنيم عماد الدين جالل الصادق صقر٦٠٣٧ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٣٥٧.٥٣٧٢٥٥١٨.٥٣٨١٧.٥تسنيم دمحم دمحم رشاد٦٠٣٨ ٥٥

٧٧٣٩٥٩٤٠٢٧٥١٨.٥٣٦١٩تسنيم هشام وجدى مصطفى العصفورى٦٠٣٩ ٦٠

٧٣.٥٣٤.٥٥٧٤٠٢٦١١٨٣٦١٧تقي عمرو دمحم دمحم٦٠٤٠ ٥٦

٧٤.٥٣٥.٥٤٩٣٨٢٥٢.٥١٧.٥٣٥.٥١٥.٥ثناء جمال دمحم تمام٦٠٤١ ٥٥.٥

٧٦٣٧٤٩٣٨٢٥٦.٥١٨.٥٣٧١٦.٥جمانة علي عبدالرحمن علي٦٠٤٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٩١٨.٥جنه دمحم على عبدالحليم عفيفى٦٠٤٣ ٥٧

٧١٣٥.٥٥٧.٥٣٧٢٥٤.٥١٦.٥٣٦١٧جنى دمحم فتحى وهبه٦٠٤٤ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٧٢٥٨.٥١٨٣٦١٧.٥جنى ناصر ابو الحسن ابراهيم دمحم٦٠٤٥ ٥٨

٧٥٣٥.٥٥٥٣٧٢٦٢.٥١٧٣٨١٦جودى دمحم عبدالعاطى دمحم٦٠٤٦ ٦٠

٧٨٣٩٥٣٤٠٢٦٩١٨.٥٣٨١٦.٥حبيبة على السيد على عزب٦٠٤٧ ٥٩

٦٩.٥٣١.٥٤٦.٥٣٥٢٣٥.٥١٥٣٧١٦.٥حبيبة دمحم حسن على٦٠٤٨ ٥٣

٧٤.٥٣٠٥١.٥٣٨٢٤٣.٥١٥٣٧١٦حبيبه حسن دمحم حسن٦٠٤٩ ٤٩.٥

٧٥٣٥.٥٥٧٣٩.٥٢٦٣.٥١٥٣٧١٦حسناء ياسر دمحم عبدالحميد القاضى٦٠٥٠ ٥٦.٥

٧٥٣٣.٥٥٨٣٨٢٦٢.٥١٥.٥٣٨١٨حنين احمد عبدهللا اسماعيل٦٠٥١ ٥٨

٧٣٣٩٥٩٣٩.٥٢٦٩.٥١٨.٥٣٧١٨.٥حنين حسن زكريا دمحم٦٠٥٢ ٥٩

٧٥٣٨٥٨٣٩.٥٢٦٩.٥١٨٣٨١٨.٥خديجة دمحم عبدالفتاح على٦٠٥٣ ٥٩

٧٣٣٥.٥٤٩.٥٣٩٢٥٦١٥٣٤١٨خديجة مصطفى سليمان دمحم٦٠٥٤ ٥٩

٦٦٣١.٥٤٩٣٦٢٣٨١٥٣٣١٥.٥رحمة دمحم سيد السيدابراهيم٦٠٥٥ ٥٥.٥

٧٤٣٧.٥٥٥.٥٣٣٢٥٦١٥.٥٣٧١٦رحمة ميسر عبدالحى زكى٦٠٥٦ ٥٦

٧٥٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٥٣٩١٧رحمه ابراهيم طلعت دمحم٦٠٥٧ ٥٥.٥

٧٦.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٥٣٥.٥١٧رحمه حسنين دمحم حسنين٦٠٥٨ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٥٣٧١٧.٥رحمه ذكى دمحم حسين٦٠٥٩ ٦٠

٧٢.٥٣٧٥٧.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٧٣٧.٥١٧رحمه عادل السيد محمود٦٠٦٠ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٥٣٧٢٦٧١٦٣٨١٧رحمه دمحم احمد دمحم عبدالاله٦٠٦١ ٦٠

٧٩٣٦٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢١٦.٥٣٩١٧رزان عماد احمد فهمى٦٠٦٢ ٦٠

٦٨٣٠٥٢.٥٣٦٢٤٣.٥١٥.٥٣٧.٥١٦رضوى السيد عوض هللا سالمه٦٠٦٣ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٠.٥١٥.٥رضوى ايمن ابراهيم الدسوقى على٦٠٦٤ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٤١٥.٥٣٨١٧.٥رقية سليمان مصطفي سليمان٦٠٦٥ ٦٠

٧٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٦٨١٥٣٩١٧رهف حمدى ابراهيم على اسماعيل٦٠٦٦ ٦٠

٧٥.٥٣٧٥٠٣٧٢٥٥.٥١٥٣٩١٦روان احمد احمد دمحم٦٠٦٧ ٥٦
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٧٧.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٧٣١٥.٥٣٨١٩روان احمد عبدالمنعم احمد٦٠٦٨ ٦٠

٧٧٣٥.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٨.٥١٥٣٩١٦.٥روان صالح احمد عبدالعال٦٠٦٩ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥١٨٣٨١٨روان عادل محمود عبدالحليم٦٠٧٠ ٦٠

٦٨٣١٤٨.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٨١٧.٥روان عبداللطيف بخيت عبد اللطيف دمحم٦٠٧١ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦١٧.٥٣٨١٧.٥روان عالء على دمحم٦٠٧٢ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٦٣٧.٥٢٦٩١٨٣٩١٨.٥روان مجدى احمد عبدالعزيز على٦٠٧٣ ٦٠

٧٢٣٥.٥٥٥٣٢٢٥١.٥١٦.٥٣٩١٨.٥روان دمحم ابراهيم كامل٦٠٧٤ ٥٧

٧٠.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٣٢٥٠.٥١٥.٥٣٩١٧.٥روان دمحم ابو بكر على موسى٦٠٧٥ ٥٨

٦٤.٥٣٠٤٧٣١٢٢٨.٥١٨.٥٣٤١٧روان دمحم احمد عيسى٦٠٧٦ ٥٦

٧٢٣٤.٥٥٢٣٢٢٤٩١٦٣٣١٦روان دمحم نصر الدين هجان٦٠٧٧ ٥٨.٥

٧٤٣٤٥٧٣٤.٥٢٥٩.٥١٨٣٥١٦.٥رودينا دمحم ابراهيم السيد ابراهيم٦٠٧٨ ٦٠

٧٣٣٥٥٥٣٦.٥٢٥٨١٧٣٧١٧رودينا وائل دمحم ابراهيم٦٠٧٩ ٥٨.٥

٧٠٣٢.٥٥٢.٥٣٧٢٥٠.٥١٧٣٦.٥١٦روضه دمحم احمد عطا ابو زيد٦٠٨٠ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٨٢٧٣١٧٣٥١٨رويدا اشرف دمحم ابراهيم٦٠٨١ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٤١٧٣٨١٧.٥ريتاج احمد طه السقا٦٠٨٢ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩.٥٣٨١٧ريم احمد ابراهيم عبدالغفار٦٠٨٣ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٩١٧٣٤.٥١٧ريم احمد محمود خضر محمود ابراهيم٦٠٨٤ ٦٠

٧٠٣٥٥٣٣٨٢٥٥١٥.٥٣٦١٧.٥ريم اسامه دمحم دمحم عبدالرحمن٦٠٨٥ ٥٩

٧٤.٥٣٧٥١٣٩.٥٢٥٩.٥١٧٣٩١٧ريم ياسر حمدون عبدالمقصود متولى٦٠٨٦ ٥٧.٥

٦٥٣٠٤٠٣٠٢١٨١٦.٥٣١.٥١٦ريهام بهاء الدين جاد حسين٦٠٨٧ ٥٣

٧٨٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٧٣٨.٥١٦زهوه محمود دمحم دمحم ابو كبير٦٠٨٨ ٦٠

٧٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٦١٦زينة ابراهيم خلف هللا بدري٦٠٨٩ ٥٤

٦٠٢٤٤٥٢٣.٥٢٠٦.٥١٥.٥٣٢١٦زينه نبيل فؤاد دمحم البندارى٦٠٩٠ ٥٤

٦٥٢٥.٥٤٥٢٢٢١٢١٥٣٣١٥ساره ايمن السيد حسن علي٦٠٩١ ٥٤.٥

٦٦٣٢٥٤٣٠.٥٢٣٦١٥٣٤١٦ساره حسن سيد حسن٦٠٩٢ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٤٥٣.٥٣٦٢٤٨.٥١٥٣٥.٥١٦ساره عاطف دمحم متولي٦٠٩٣ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٧٥٦٣٧٢٦٤.٥١٧٣٣١٧ساره عبده ابراهيم دمحم على٦٠٩٤ ٥٨

٧٨٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٧٣٧١٦ساره دمحم السيد عاشور٦٠٩٥ ٦٠

٧٥٣٤.٥٥٨٣٩.٥٢٦٣١٦.٥٣٧١٦ساره دمحم شحات فرج٦٠٩٦ ٥٦

٧٧٣٣.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٦٠١٥.٥٣٧١٦ساره دمحم محمود دمحم٦٠٩٧ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٤٣٥.٥٢٥٣١٥٣٤١٦.٥ساميه دمحم الحسينى عبدالغنى٦٠٩٨ ٥٧.٥

٧٥٣٥.٥٥٦.٥٣٥٢٥٩١٥.٥٣٩١٦.٥ساندى عادل لبيب عبدالسيد٦٠٩٩ ٥٧
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٧٤٣٢.٥٥٤٣١٢٤٧١٥٣٧١٦.٥سلمى احمد مختار ابوالفضل٦١٠٠ ٥٥.٥

٧٩٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٧٣١٥.٥٣٩١٧.٥سلمي ايمن السيد دمحم٦١٠١ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٦٣٤.٥٢٦٣١٦.٥٣٩١٧سلمى سامح عبدالقادر دمحم حسنين٦١٠٢ ٥٨

٧٧٣٨٥٣.٥٣٧٢٦٤.٥١٦.٥٣٩١٦.٥سلمى طلعت ابراهيم دمحم٦١٠٣ ٥٩

٧٤.٥٣٧٥٧.٥٣٥.٥٢٦٤.٥١٦٣٩١٥سلمى دمحم عبداللطيف ابراهيم٦١٠٤ ٦٠

٦٥.٥٣٠٤٨.٥٢٣٢٢٣١٥.٥٣٠.٥١٧سلمى دمحم دمحم دمحم عبدهللا٦١٠٥ ٥٦

٧٢.٥٣٣.٥٥٤٣٧٢٥٥١٦٣٩١٥سلمى محمود السيد رضوان٦١٠٦ ٥٨

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٣٦.٥٢٦٩.٥١٨٣٨١٦سلمى هشام دمحم السيد٦١٠٧ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٤١٦٣٨١٧سما احمد جالل السيد عليوة٦١٠٨ ٦٠

٦٠٣٠٤٦.٥٣٠٢١٧.٥١٧٣٨.٥١٥سما احمد كامل طه محمود٦١٠٩ ٥١

٧٣٣٧.٥٥٣٣٧٢٥٥١٨٣٨.٥١٧سما اشرف فاروق دمحم النادى٦١١٠ ٥٤.٥

٧٧٣٦٥٨٣٧.٥٢٦٨.٥١٦٣٩١٦.٥سما صالح اسماعيل مراد امين٦١١١ ٦٠

٧٠.٥٣١٤٨٣٦٢٤٢١٦٤٠١٦سما دمحم عوض هللا سالمه٦١١٢ ٥٦.٥

٧٦٣٧٥٢٣٦.٥٢٦١.٥١٧٣٧.٥١٥.٥سميه تيسير حسن دمحم ابراهيم٦١١٣ ٦٠

٧٦٣٥.٥٥٥.٥٣٨٢٦٢١٦٣٩١٦.٥شروق احمد فتحى السيد٦١١٤ ٥٧

٧٦٣٧.٥٥٧٣٧٢٦٧.٥١٨٣٧١٧شروق سيد فرج عبدالسالم٦١١٥ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٢.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٨٣٩١٧شروق طارق فؤاد احمد٦١١٦ ٥٧

٧٨٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩٤٠١٩.٥شهد ابراهيم مصطفى دمحم٦١١٧ ٥٨.٥

٧٠٣٥.٥٤٩٣٤.٥٢٤٨١٨.٥٣٧.٥١٦.٥شهد ايمن نجاح احمد٦١١٨ ٥٩

٧٢.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٩١٧.٥٣٧.٥١٧شهد حلمي محمود حلمي٦١١٩ ٦٠

٧٤.٥٣٨٥٢٣٣.٥٢٥٧١٥.٥٣٨.٥١٦.٥شهد عبود اسماعيل بالل٦١٢٠ ٥٩

٧٣.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٨٢٦٣.٥١٥.٥٣٧.٥١٦شهد دمحم حسن حسن٦١٢١ ٦٠

٦٨٣٧٤٥.٥٣٤.٥٢٤١١٥٣٣.٥١٥.٥شهد وليد عباس دمحم٦١٢٢ ٥٦

٦٩٣٢.٥٣٨.٥٣١٢٢٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥شهد ياسر االمام عبدالجليل٦١٢٣ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٩٥٥٤٠٢٦٧١٧٣٩١٧.٥شهد يوسف عبدالحليم الصفتى٦١٢٤ ٥٨.٥

٦٥.٥٣٠٥٠.٥٣٤.٥٢٣٦١٦٤٠١٨شيرين حسين دمحم حسين٦١٢٥ ٥٥.٥

٧٣٣٤٥٣.٥٣٦.٥٢٤٨١٥.٥٣٤.٥١٧صوفيا عبدالفتاح السيد عبد الفتاح٦١٢٦ ٥١

٧٨٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٥٣٥.٥١٨ضحي دمحم الشربينى خليل٦١٢٧ ٦٠

٧٨٣٦.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٧٤٠١٨.٥عائشه مختار فتحى مصطفى الناغيه٦١٢٨ ٥٨.٥

٧٣٣٤.٥٥١.٥٣٠.٥٢٤١١٥٣٧.٥١٨.٥غادة رجب علي احمد٦١٢٩ ٥١.٥

٧٢٣٧.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥٥١٥٣٥١٧.٥غرام دمحم ابراهيم فهيم٦١٣٠ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦١٥٣٩١٩فاطمه حمادة فريد دمحم٦١٣١ ٥٩
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٧٦.٥٤٠٥٧٤٠٢٧٣.٥١٥٤٠١٧.٥فاطمه رافت يوسف هاشم٦١٣٢ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٦.٥١٨فاطمه سيد خليل مصطفى٦١٣٣ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٦١٨٣٨١٨فاطمه شعبان جابر عبدالرحمن٦١٣٤ ٥٩

٧٣.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٠١٥.٥٣٨١٧فاطمه دمحم حسن ابراهيم دمحم٦١٣٥ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٨١٧.٥فاطمه مدحت حسن السيد٦١٣٦ ٦٠

٧٨.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٨٢٧١.٥١٥٣٨.٥١٨.٥فرح السيد جبريل احمد٦١٣٧ ٦٠

٧٨٣٦٥٨.٥٣٨.٥٢٧٠١٥.٥٣٨١٨فرح بدر عبدالباسط سيد٦١٣٨ ٥٩

٧٢.٥٣٤٥٥.٥٣٣٢٤٩.٥١٥.٥٣٥١٨فرح عادل بدوى موسى٦١٣٩ ٥٤.٥

٧٨٣٥.٥٥٧٣٦.٥٢٦٦١٥.٥٣٧١٨فرح دمحم محمود السروجي٦١٤٠ ٥٩

٧٨.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٩٢٧٠.٥١٥٣٦١٨.٥فيبى عصام عطية عبدالسيد٦١٤١ ٦٠

٧٦.٥٣٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٦١٧٣٩.٥١٨كارن توفيق ثابت توفيق٦١٤٢ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٤.٥٣٥٢٥١١٥٤٠١٨.٥كارول جورج فوزى جاب هللا٦١٤٣ ٥٦.٥

٧٦٣٥.٥٥٦٣٥٢٥٩.٥١٥٣٧.٥١٨كريمة سمير ابو السعود احمد حسن٦١٤٤ ٥٧

٧٥٣٦٥٣.٥٣٦٢٥٣.٥١٥٣٧١٨.٥كنزى دمحم عيسى عبدهللا٦١٤٥ ٥٣

٧٧٤٠٥٩.٥٣٨.٥٢٧٥١٦٣٧١٨.٥لبنى شريف عبدهللا حسن عبد العال٦١٤٦ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤١٨٤٠١٨لينا عبدهللا سليمان بلبع٦١٤٧ ٦٠

٧٧٣٦٥٥.٥٣٩٢٦٥.٥١٥.٥٤٠١٨.٥مادونا جرجس موريس قلته٦١٤٨ ٥٨

٧٧.٥٣٥٥٦٣٩.٥٢٦٧١٥٤٠١٨.٥مارتينا اسامة ميشيل شحاتة٦١٤٩ ٥٩

٧٧.٥٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦١٥٣٧١٨.٥مرام عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد٦١٥٠ ٥٧.٥

٧١٣٧.٥٥٢.٥٣٣٢٥١١٦.٥٣٤١٧مرام ماجد صابر عبدالودود دمحم٦١٥١ ٥٧

٧٤٤٠٥٦٣٧.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٥.٥١٨مروة دمحم حمدان عبدالرحيم٦١٥٢ ٥٩

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٩٣٨١٦مريم احمد طه حافظ محمود٦١٥٣ ٦٠

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٥١٨.٨٣٨.٥١٦مريم احمد فاروق دمحم٦١٥٤ ٦٠

٧١.٥٣٠٤٧٣١٢٣٥.٥١٦.٥٣٠١٦مريم احمد دمحم مخلوف فرج٦١٥٥ ٥٦

٧٧٣٧٥٥.٥٣٨٢٦٦.٥١٥.٥٣٦١٦مريم احمد محمود عبدالعظيم٦١٥٦ ٥٩

٧٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢٣٥.٥١٥.٥٣١.٥١٥مريم احمد يوسف رضوان٦١٥٧ ٥٧

٦٨٢٥٤٥٢٣٢١٧١٥.٥٣٦١٥مريم امين دمحم امين٦١٥٨ ٥٦

٦٩٢٦٤٥٣٢٢٢٥١٥٣٦١٧مريم خالد عبدالمغيث عبدالمقصود٦١٥٩ ٥٣

٧١.٥٣٥٥٧٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٥.٥١٥مريم خالد دمحم دمحم٦١٦٠ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٥٣٨٢٦٥.٥١٧٣٩١٨مريم سعيد دمحم على٦١٦١ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٧٥٥٣٩.٥٢٦٦١٨٣٣١٧مريم عبدالرحمن ابراهيم رجب٦١٦٢ ٥٩

٧٦٣٧٥٨٣٧٢٦٨١٦.٥٣٩١٧مريم عرفات فرج هللا احمد٦١٦٣ ٦٠
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٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٥١٦٣٥١٧مريم عصام مختار قناوى دمحم٦١٦٤ ٦٠

٧٦٣٩٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٨.٥١٦مريم عماد حسن علي٦١٦٥ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢١٦٣٦.٥١٧مريم عمرو بخيت ابراهيم جمعه٦١٦٦ ٦٠

٧٥٣٢٥٤٣٦.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٨١٦.٥مريم لطف هللا سمرى عجبان عبدهللا٦١٦٧ ٥٦

٧٨٣٥.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٦٣١٦.٥٣٦.٥١٧.٥مريم دمحم ابو الفتوح دمحم٦١٦٨ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٧٣٦.٥١٧مريم دمحم ابو القاسم احمد دمحم٦١٦٩ ٥٩.٥

٧٣٣٧٥٣٣٥.٥٢٥٦.٥١٦٣٦.٥١٧مريم دمحم خليل ابراهيم٦١٧٠ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٤.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٧٣٦.٥١٨مريم دمحم محمود دمحم على٦١٧١ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٨.٥١٨مريم محمود بدر عبدالجواد٦١٧٢ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٤٥٠٣٣.٥٢٤٣.٥١٧٣٤.٥١٥مريم مصطفى دمحم عبدالعال٦١٧٣ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٦٥٤.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٧٣٥.٥١٨مريم وليد فؤاد عثمان موسى٦١٧٤ ٥٨

٧٥٣٦.٥٥٥٣٧.٥٢٦٤١٧.٥٣٨١٧مريم ياسر السيد دمحم٦١٧٥ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٨ملك ابراهيم اسماعيل غريب٦١٧٦ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٥٤٠٢٦٥١٧٣٨١٨.٥ملك انور عوض زيدان٦١٧٧ ٥٦

٦٨٣٠٥١.٥٣٣٢٣٨.٥١٦.٥٣٦١٨ملك حسن دمحم الخضيرى احمد٦١٧٨ ٥٦

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٦٩.٥١٥.٥٣٩١٧.٥ملك عادل انيس عاطف دمحم توفيق٦١٧٩ ٥٨.٥

٦٧٣٠٤٧٣٠٢٢٧١٥٣٩١٦.٥ملك عبدالحميد دمحم عبدالحميد٦١٨٠ ٥٣

٧٨.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٦١٧٣٨١٩ملك دمحم ابراهيم صالح٦١٨١ ٦٠

٧٥.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٦.٥١٥.٥٣٩١٨ملك دمحم ابراهيم عبدالعزيز٦١٨٢ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٦٩.٥١٥٣٦١٨منار اشرف عبدالنظير عبدهللا٦١٨٣ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٥.٥٣٩١٧منةهللا اشرف عبدالمنعم دمحم٦١٨٤ ٦٠

٧٠٣٦٥٣.٥٣٤٢٥٠١٦٣٨١٨منةهللا حسام الدين مصطفي عبدالحميد٦١٨٥ ٥٦.٥

٦٨٣٩٥١.٥٣٤.٥٢٤٩.٥١٦٣٨١٨منةهللا خالد على عبداللطيف مصطفى٦١٨٦ ٥٦.٥

٧٣.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٩١٦.٥منةهللا سامح عباس علي٦١٨٧ ٥٧

٧٠٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٤٠١٦٣٨١٦.٥منةهللا سمير احمد عبدالحليم٦١٨٨ ٥٤

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٨٣٨١٧منةهللا شريف كمال عواد٦١٨٩ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٨٣٩١٨.٥منةهللا عادل دمحم السيد خليل٦١٩٠ ٦٠

٧٠.٥٣٥.٥٥٣٣٣.٥٢٤٧.٥١٨٣٦١٧.٥منةهللا دمحم عبدالجليل عبدالمقصود٦١٩١ ٥٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٦.٥١٦.٥٣٨١٨منةهللا مصطفى توفيق دمحم٦١٩٢ ٥٨

٧٥٣٤٥٥.٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٦.٥٣٨١٧منه احمد دمحم كمال احمد٦١٩٣ ٥٩.٥

٧٤٣٧٤٩.٥٣٤.٥٢٤٩١٥.٥٣٩١٧منه احمد دمحم محمود٦١٩٤ ٥٤

٧٣.٥٤٠٥٩٣٨٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٧.٥منه جمال عبدهللا دمحم٦١٩٥ ٦٠
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٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٨١٦.٥٣٨١٧.٥منه دمحم محمود دمحم ابراهيم٦١٩٦ ٦٠

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٤.٥١٦.٥٣٧١٧منى ابراهيم انور محمود يوسف٦١٩٧ ٥٢

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٧٣٩١٩.٥ميار دمحم صديق عثمان٦١٩٨ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٢٣٦٢٥٨.٥١٥.٥٣٨١٨نادين احمد احمد ابودوح٦١٩٩ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٢١٦٣٨١٧.٥ندى ابراهيم حسن دمحم السويفى٦٢٠٠ ٦٠

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٧.٥١٥٣٧.٥١٧.٥ندى احمد ابراهيم دمحم٦٢٠١ ٥٠.٥

٧٥٣٥٥٠.٥٣٥٢٥٠.٥١٥٣٦١٧.٥ندي اشرف سعيد السيد٦٢٠٢ ٥٥

٧٦٣٤٥٢.٥٣٥٢٥٠١٥٣٨١٥ندي السيد دمحم السيد٦٢٠٣ ٥٢.٥

٧٩٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٥٣٨١٧ندى سعيد عوض عباس٦٢٠٤ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٤٥٥٣٨.٥٢٥٧١٥٣٨١٨.٥ندى دمحم عوض احمد٦٢٠٥ ٥٥

٧٨.٥٣٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٩.٥ندى ناجح عبدالبارى قوشتى٦٢٠٦ ٦٠

٧٨٣٨٥٩.٥٤٠٢٧٠.٥١٨.٥٣٨١٩.٥ندى هيثم دمحم سالم دمحم٦٢٠٧ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤١٥٣٨١٩ندى ياسر محمود دمحم٦٢٠٨ ٥٩

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٨.٥١٧.٥نرمين مدحت عبداللطيف عبدالعال٦٢٠٩ ٤٩.٥

٦٩.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٩.٥١٥٣٥١٦.٥نعمه رافت عدلى انس٦٢١٠ ٥٤

٧٤٣٣.٥٤٧٣٥٢٤٥١٥٣٧١٨نهال حماده دمحم علي٦٢١١ ٥٥.٥

٧٧٣٧.٥٥٦٣٧.٥٢٦٧.٥١٥٤٠١٧نور احمد ماهر احمد٦٢١٢ ٥٩.٥

٧٥٣٢.٥٥١٣٥.٥٢٥٣١٥٣٧١٨.٥نور حامد سمير عبدالمقصود عبد الشافى٦٢١٣ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٨٢٦٥.٥١٥٣٩١٨.٥نور عز العرب مسعود حفني٦٢١٤ ٥٧

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٩٣٩١٨.٥نور دمحم ابراهيم دمحم السحلى٦٢١٥ ٥٩

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥١٨٣٩١٩نور ياسر دمحم على٦٢١٦ ٥٩.٥

٧٠.٥٣١.٥٤٨٣٤٢٣٥.٥١٥٣٧.٥١٩نورا بدرى رمضان على٦٢١٧ ٥١.٥

٧٥٣٨.٥٥٠٣٢.٥٢٤٨١٥٣٩١٨.٥نورهان احمد حسين عبدالحميد٦٢١٨ ٥٢

٧٦٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٨.٥١٦٣٩١٧.٥نورهان احمد دمحم محمود بكرى٦٢١٩ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٨١٨.٥٣٧١٨.٥نورهان عبدالرحمن على صديق٦٢٢٠ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٤٠٢٧٠.٥١٩٣٦.٥١٧نورهان دمحم نصر الدين على عبدالعال٦٢٢١ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٨١٩.٥٣٧.٥١٧.٥نورهان هشام دمحم فاروق على٦٢٢٢ ٦٠

٧٦.٥٣٤.٥٤٩٣٦.٥٢٥٣.٥١٥٣٦١٦.٥هاجر دمحم السيد احمد٦٢٢٣ ٥٧

٧٨٣٦٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٤٠١٧.٥هادية السيد صالح نصر٦٢٢٤ ٦٠

٧٧٣٦٥٨.٥٣٩٢٦٦.٥١٥٣٨.٥١٧.٥هاله وليد مصطفى عبدالرحمن٦٢٢٥ ٥٦

٧٠.٥٣٩٥٦٣٨٢٥٩.٥١٨.٥٣٥١٧هانم دمحم باز على دمحم٦٢٢٦ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٤١٨.٥٣٨.٥١٧هال اشرف ابوالنجا مصري٦٢٢٧ ٦٠
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٦٦.٥٣٦٤٧٣٠٢٣٨١٦.٥٣٥١٧هنا ايمن السيد حسن عاشور٦٢٢٨ ٥٨.٥

٧٣٣٦٥٦٣١٢٥٢.٥١٨.٥٣٥١٧.٥هنا حسن صالح حسن سلمى٦٢٢٩ ٥٦.٥

٧٤٣٦.٥٥٤.٥٣٦٢٦١١٩٣٦.٥١٨هنا دمحم دمحم طاهر٦٢٣٠ ٦٠

٧٣.٥٣٦٥٦.٥٣٤٢٥٨١٨.٥٣٥١٦.٥هنا مصطفى حمدى دمحم منصور٦٢٣١ ٥٨

٧٢.٥٣٢.٥٥٠٣٤٢٤٦١٥٣٤١٧وئام محمود السعيد دمحم٦٢٣٢ ٥٧

٧٤٣٧٥٣.٥٣٧٢٥٨.٥١٥٣٦.٥١٨وعد السيد عبدالعزيز محمود٦٢٣٣ ٥٧

٧٤.٥٣٣.٥٥٥٣٨٢٦٠١٧٣٨١٨وعد طارق دمحم على٦٢٣٤ ٥٩

٧١٣٦٥٤.٥٣٦٢٥٢.٥١٨.٥٣٧.٥١٧ياسمين ابراهيم حسين رفاعى حسين٦٢٣٥ ٥٥

٧٧.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٣٧١٨.٥يمنى سعيد كمال دمحم٦٢٣٦ ٦٠
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االسماعيلية جنوب الشاطئ  االعدادية  بناتاالدارة المدرسة
٧٣٣٦٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦١٧.٥٣٧١٧االء دمحم السيد ابراهيم٦٢٣٧ ٥٩

٥٢.٥٢٥٤٦٣٠٢٠٦١٥.٥٣٠١٦امال ابراهيم شوقى دمحم٦٢٣٨ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٧٥٩.٥٤٠٢٧٣١٧٣٦.٥١٧.٥انجي عالء علي دمحم٦٢٣٩ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٩٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٦١٧اهلة عبدهللا محمود عبداللطيف٦٢٤٠ ٥٨.٥

٦٨٣٦٦٠٣٩٢٦١.٥١٧٣٥١٦.٥ايمان احمد سيد اسماعيل٦٢٤١ ٥٨.٥

٦١.٥٣٣٤٥٣٦٢٢٨١٥٣١١٦.٥ايمان السيد التميمي سليمان٦٢٤٢ ٥٢.٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٨٢٤٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥ايمان دمحم عبدالفتاح ابراهيم٦٢٤٣ ٥٦

٦٩.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٧٢٤٩١٥٣٦١٧.٥ايه خالد عبدالرازق دمحم٦٢٤٤ ٥٦.٥

٦٤٣٢٤٥٣٤٢٢٩.٥١٥٣٦١٦.٥ايه خالد عبدالسالم اسماعيل٦٢٤٥ ٥٤.٥

٧٢٣٧.٥٥٨٤٠٢٦٧.٥١٥.٥٣٥.٥١٨ايه محمود دمحم محمود٦٢٤٦ ٦٠

٧٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣١٧٣٨.٥١٨ايه يحي احمد حافظ سالم٦٢٤٧ ٦٠

٧٥٣٥.٥٥٩.٥٤٠٢٧٠١٧٣٨١٨بدور سيد فتحى دمحم٦٢٤٨ ٦٠

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٨.٥٣٧١٦.٥بسمله ابراهيم احمد عبده٦٢٤٩ ٦٠

٧٥.٥٣٦.٥٥٢٣٩٢٦٢١٦٣٧.٥١٧بسنت دمحم حسين احمد٦٢٥٠ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٤.٥٢١٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٦بسنت دمحم مرسي دمحم٦٢٥١ ٤٩

٦٦.٥٣١.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٠١٦٣٣.٥١٦بسنت هريدي دمحم مرسي٦٢٥٢ ٥٦

٧١٣٠.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤٧١٥٣٩١٥.٥جنة محمود كمال دمحم٦٢٥٣ ٥٥.٥

٦٥٢٣٤٥٣٥٢٢١١٢.٥٣٨١٦حنين نبوى على يوسف٦٢٥٤ ٥٣

٦٤.٥٣٠٤٩٣١٢٢٣.٥١٥٣٨١٥دنيا اسامة سعيد ابوالمجد٦٢٥٥ ٤٩

٦٩.٥٣٢٥٤.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٨.٥١٥.٥دنيا السيد دمحم السيد٦٢٥٦ ٥٦

٦٩.٥٣٠٤٦٣٠.٥٢٢٤١٦.٥٣٣١٥.٥دينا جمال عمر دمحمين٦٢٥٧ ٤٨

٦٦٣٠٤٥٣٠.٥٢١٧١٧٣٦١٦دينا مدحت عبدالرحمن عبدالقادر٦٢٥٨ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٥٥٧٣٦٢٥٧.٥١٨٣٥.٥١٦رانيا خميس دمحم علي٦٢٥٩ ٥٣

٦٦٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٦رحاب ناصر البدر السيد٦٢٦٠ ٤٨.٥

٦٩٣٤.٥٤٧.٥٣١٢٣٦١٥.٥٣٦١٦رحمه السيد دمحم يوسف٦٢٦١ ٥٤

٧٤.٥٣٣٥٥٣٥٢٥٦.٥١٦٣٥١٥.٥رحمه عثمان دمحم عبدالمقصود٦٢٦٢ ٥٩

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٦١٧٣٨١٥.٥رنين هانى ابراهيم خليل٦٢٦٣ ٥١

٥١٢٢.٥٣٩٢١١٧٨.٥١٥.٥٣٥١٥.٥روان سيد انور دمحم٦٢٦٤ ٤٥

٦٥٢٤.٥٤٥٢٣.٥٢٠٨.٥١٦٣٦١٦.٥روان على رجب محمود٦٢٦٥ ٥٠.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٩.٥١٥٣٦١٦.٥روان وليد حسن احمد٦٢٦٦ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٦.٥٣٥١٧زينب احمد طه عبدالصالحين٦٢٦٧ ٤٦
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٧٧.٥٣٥.٥٥٩٤٠٢٦٩١٧٣٨١٦زينب احمد على اسماعيل٦٢٦٨ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٧.٥٤٠٢٧٠١٧٣٧١٥.٥زينب محمود عبدهللا دمحم عبدهللا٦٢٦٩ ٦٠

٦٧.٥٣٣٤٩٣٤٢٣٤.٥١٧٣٧١٦ساره عمرو محمود دمحم٦٢٧٠ ٥١

٧١.٥٣٠٥٤.٥٣٣.٥٢٤٢١٦.٥٣٧١٥ساره محمود محمود ابراهيم٦٢٧١ ٥٢.٥

٦٧.٥٣١.٥٥١٣٣٢٣٤.٥١٧٣٤١٥ساره يوسف دمحم خليل٦٢٧٢ ٥١.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٧٣٦٢٦٣١٧.٥٣٩١٧.٥سامية ماجد فتحي عبدالقادر٦٢٧٣ ٥٩

٧٩.٥٣٧٥٩٤٠٢٧٤.٥١٦٣٦١٨.٥سلمى صبيح حسين حسن صالح٦٢٧٤ ٥٩

٧٤٣٢٤٥٣٠٢٣٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٦سما دمحم عويس دمحم٦٢٧٥ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٣.٥٢٤٦.٥١٦.٥٣٩١٨.٥سما دمحم دمحم متولى دمحم٦٢٧٦ ٥٢.٥

٧٠٣٢٥١.٥٣٥.٥٢٣٥١٥.٥٣٨.٥١٨سما دمحم دمحم دمحم٦٢٧٧ ٤٦

٧٤.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٨٢٦١١٥٣٩١٧.٥سما نصر دمحم غنايم٦٢٧٨ ٥٧.٥

٦٤.٥٣٢٥١٣٧٢٣٠.٥١٥٣٨١٨سمر شحاته فؤاد حسن٦٢٧٩ ٤٦

٦٨.٥٣٣٥٣٣٨.٥٢٤٤.٥١٥٣٩١٨سميه دمحم محمود طه٦٢٨٠ ٥١.٥

٧٧٣٥٥٧.٥٤٠٢٦٣١٦٤٠١٩سندس احمد انور دمحم٦٢٨١ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٠.٥٥١٣٨.٥٢٣٩١٥.٥٣٨١٩سهام السيد التميمي سليمان٦٢٨٢ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٠٤٨.٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٦٣٨١٨.٥شروق السيد احمد ابراهيم٦٢٨٣ ٥٠

٦٦.٥٢١٤٥٣٧.٥٢١٥١٧٣٨١٨.٥شروق دمحم السيد دمحم٦٢٨٤ ٤٥

٧٤.٥٣٠٥٤.٥٣٦.٥٢٥٠١٥٣٨١٨شهد اسماعيل دمحم اسماعيل٦٢٨٥ ٥٤.٥

٧٧٣٦.٥٥٦٤٠٢٦٦.٥١٥٤٠١٧.٥شهد شريف احمد عبدالمبدي٦٢٨٦ ٥٧

٧٠٣٦٥٤٤٠٢٥٩١٦٣٩١٧.٥شهد عادل نعيم رضوان٦٢٨٧ ٥٩

٦٥٣٠٤٥٣٧٢٢٥.٥١٥٣٦١٨شيرين دمحم على حسن٦٢٨٨ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٠٤٧٣٦٢٣٧.٥١٥٣٤.٥١٦شيماء على دمحم عبدالحليم٦٢٨٩ ٥٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥١٦.٥٣٨.٥١٩شيماء محمود محمود ابراهيم٦٢٩٠ ٥٩

٧٢٣١٥١.٥٣٨.٥٢٤٧.٥١٧٣٨١٧.٥عائشة احمد فاروق سيد٦٢٩١ ٥٤.٥

٦٩.٥٣١٥٢٣٧٢٣٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٨.٥عبير محمود دمحم خيردمحم٦٢٩٢ ٥٠

٦١.٥٢٥.٥٤٥٣٦٢١٣١٥.٥٣٦١٨.٥عزيزه دمحم عبدالعزيز دمحم٦٢٩٣ ٤٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٦٣٨.٥١٧.٥علياء عصام عبدالمجيد نعمان٦٢٩٤ ٦٠

٦٨.٥٣٠٥٣٣٨.٥٢٤٢.٥١٦٣٦.٥١٨علياء وليد حسن احمد٦٢٩٥ ٥٢.٥

٧٠٣٠.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٣٩١٦٣٧.٥١٨عيشه دمحم كمال دمحم٦٢٩٦ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣١٢٢١.٥١٥٣٨١٧.٥فاطمه احمد سيد مصطفى٦٢٩٧ ٤٨

٦٢.٥٣٠٤٦٣٠٢١٦.٥١٥٣٨١٧فاطمه زكريا دمحم عبدالستار٦٢٩٨ ٤٨

٦٦٣٤٤٨.٥٣٤.٥٢٣٢١٥٣٤.٥١٦فاطمه طارق عبدالمنعم شحاته٦٢٩٩ ٤٩
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٦٥٣٠٥٠٣٠.٥٢٢٠.٥١٥٣٧١٦.٥فاطمه عربى دمحم حسين٦٣٠٠ ٤٥

٧٢.٥٣٠٤٧٣٠٢٣٣.٥١٦٣٩١٥فرح نشات عبدالهادي علي٦٣٠١ ٥٤

٦٠٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٠١٦مروه مصطفي صبحي عبدالظاهر٦٣٠٢ ٥٢

٧٧٣٩٥٨٤٠٢٧٤١٦.٥٣٥.٥١٦.٥مريم السيد السيد دمحم٦٣٠٣ ٦٠

٦٦٣٥.٥٣٨.٥٣٠٢٢٣١٧٣٨١٦مريم خالد دمحم حنيدق٦٣٠٤ ٥٣

٧٣.٥٣٠٤٩٣٠٢٤٢.٥١٧٤٠١٦مريم طارق سيد احمد٦٣٠٥ ٦٠

٦٤٣٦٤٥٣٠٢٣٠١٦.٥٣٦١٦.٥مريم فرج امين عبدهللا٦٣٠٦ ٥٥

٧١.٥٣٧.٥٤٥٣٢٢٤١١٥٣٣.٥١٦مريم دمحم عباس دمحم٦٣٠٧ ٥٥

٧٥.٥٣٩.٥٤٨.٥٣٨.٥٢٥٦١٥٣٣.٥١٥.٥ملك السيد ابراهيم ابراهيم٦٣٠٨ ٥٤

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٥٣٦.٥١٩ملك ياسر علي محمود٦٣٠٩ ٦٠

٦٨.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٣٦١٥.٥٣١.٥١٧منةهللا مجاهد عادل السيد٦٣١٠ ٥٦

٧٣٣٨٥٠٣٤٢٥٢.٥١٥.٥٣٢.٥١٧منةهللا دمحم عبدالفتاح احمد٦٣١١ ٥٧.٥

٦٩٣٧.٥٤٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٧١٦منه احمد السيد عرفه٦٣١٢ ٥٢

٧٢٣٩٥٤.٥٣٤٢٥٥.٥١٥٣٨١٦.٥منه ايهاب رفعت دمحم٦٣١٣ ٥٦

٧٦.٥٣٩.٥٥٣٣٨.٥٢٦٦.٥١٧٣٦.٥١٧.٥منه حسن احمد عبدالرحمن٦٣١٤ ٥٩

٦٩.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٠٢٣٨.٥١٧٣٨١٦.٥منه دمحم على احمد٦٣١٥ ٥٥

٦٨٣٨٤٦٣٠٢٣٦١٧٣٦.٥١٦منه محمود عبدالجواد دمحم٦٣١٦ ٥٤

٦١٣٥٤٥.٥٣٠٢٢٦.٥١٦.٥٣٥.٥١٧منى فؤاد حسن حسن٦٣١٧ ٥٥

٦٨.٥٣٧٤٦٢٣.٥٢٣٢١٦٣٨١٧مهرائيل صدقى راضى جرجس٦٣١٨ ٥٧

٧٢٣٧٤٦.٥٣٦٢٤٧.٥١٦.٥٣٦١٧ميرنا بدر الدين فاروق احمد احمد٦٣١٩ ٥٦

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧٣٨.٥١٧.٥نادين ابراهيم على ابراهيم على٦٣٢٠ ٦٠

٧١.٥٣٩٥٧٣٣.٥٢٥٨١٧٣٧.٥١٦.٥نانسى السيد حافظ السيد٦٣٢١ ٥٧

٥٢.٥٣٢.٥٤٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٥٣٠١٦ناهد مصطفى كامل حسن٦٣٢٢ ٥٣

٧١٣٧٥٤.٥٣٠٢٤٨.٥١٧.٥٣٤.٥١٦.٥نجاه بالل دمحم حسن٦٣٢٣ ٥٦

٦٥.٥٣٤.٥٤٦٣٠٢٣٢١٦٣٥١٦ندى احمد السيد احمد٦٣٢٤ ٥٦

٦٦.٥٣٨٥٣.٥٣٣.٥٢٤٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٧ندى احمد علي مصطفى٦٣٢٥ ٥٧

٧٢.٥٣٦٥٦.٥٣٨٢٦٢١٧٣٨١٧ندى السيد ابوبكر دمحم الصغير٦٣٢٦ ٥٩

٧٢.٥٣٧٥٤٣٢٢٥٣.٥١٧٣٩١٧ندى عبده حسن حسن٦٣٢٧ ٥٨

٦٧.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٠٢٤٧١٧٣٧.٥١٦نوال خليفه راضى جرجس٦٣٢٨ ٥٨.٥

٦١.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٣.٥١٦.٥٣٥١٦.٥نور دمحم حنيدق دروبش٦٣٢٩ ٥٥

٧٢٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٦٠١٧.٥٣٩١٨نوران عصام دمحم هالل السيد٦٣٣٠ ٥٩

٦٩٣٥٥٦٣٣.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٧.٥١٧نورهان عبدالحكيم عبدالفتاح دمحم٦٣٣١ ٥٧

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٢٧١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٦٣٦٤٨.٥٣٠٢٣٨.٥١٨٣٩١٧نورهان فاروق دمحم طه٦٣٣٢ ٥٨

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥٢١٤.٥١٨٣٦١٧نورهان مجدي ابراهيم توفيق٦٣٣٣ ٥٦

٧٣٣٥.٥٥٥٣٢٢٥٤.٥١٧.٥٣٨١٦.٥نورهان هانى شوقى عبده٦٣٣٤ ٥٩

٦٠٣٢٤٥٣٠٢٢٢١٧.٥٣٦١٦نيرمين عادل عبدالباقى سيد٦٣٣٥ ٥٥

٦٦٣٤.٥٥١٣١٢٣٧.٥١٧٣٨.٥١٦.٥نيره احمد دمحم احمد٦٣٣٦ ٥٥

٧١.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٧٢٥٠.٥١٦٣٨١٧هبه ياسر صادق عبدالمجيد٦٣٣٧ ٥٣

٧٨٣٩٥٧٣٩.٥٢٧١١٧٣٩١٧.٥والء عبدالحميد معوض عبدالرحيم٦٣٣٨ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٥١٧٣٨١٦يارا محمود دمحم دمحم٦٣٣٩ ٥٨

٧٥.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٦٢٦٣.٥١٦٣٦.٥١٧.٥ياسمين اشرف دمحم فؤاد٦٣٤٠ ٥٩

٦٠.٥٣١٣٨.٥٣١٢١١٠٣٠١٥اسراء يوسف دمحم على حسن٢٢٥٥٨ ٥٠
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االسماعيلية جنوب العبور االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٧.٥٤٠٥٥٣٨.٥٢٧٠١٦٤٠١٧احالم دمحم حسن دمحم٦٣٤١ ٥٩

٧٢.٥٣٨٥١٣٢.٥٢٤٩١٥٤٠١٧اسراء احمد عيد حسن٦٣٤٢ ٥٥

٧٥٤٠٥٥٣٦.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٩١٦.٥اسراء سعيد احمد محمود٦٣٤٣ ٥٩

٦٠٣١٤٥٢١.٥٢٠٢.٥١٥.٥٣٣١٦.٥اسراء سيداحمد السيد احمد زيدان٦٣٤٤ ٤٥

٦٥.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٧١٦اسراء على دمحم شحاتة٦٣٤٥ ٥٣

٥٣.٥٣٠٣٨.٥٢٠.٥١٨٩.٥١٥٣١.٥١٥.٥اسراء على مسلم على٦٣٤٦ ٤٧

٥١٣١.٥٣٨٢١.٥١٩٠١٥٣٧١٥اسراء عيد حسن دمحم٦٣٤٧ ٤٨

٧٩.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٧٣٠١٦.٥اسراء محمود دمحم محمود٦٣٤٨ ٦٠

٦٠٣٤٥١٢٣٢٢٣١٥.٥٤٠١٦.٥اسراء مصطفي دمحم علي٦٣٤٩ ٥٥

٦٨٣٣٤٦.٥٣٠٢٣٢١٥.٥٣٦١٦اسماء احمد عيد حسن٦٣٥٠ ٥٤.٥

٦٦٣٤٤٧٣٤٢٣٤.٥١٥.٥٣٠١٥.٥اسماء حسن سعيد عبدهللا٦٣٥١ ٥٣.٥

٦٥.٥٣٦٤٦.٥٣٠٢٣٢١٥٣٣.٥١٥.٥اسماء سيد دمحم محمود٦٣٥٢ ٥٤

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٦١٧٣٦١٦.٥اسماء صالح توفيق عطيه دمحم٦٣٥٣ ٦٠

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٦.٥١٧٣٧.٥١٩اسماء عبدالهادى عبد الرازق عبد الغفار٦٣٥٤ ٦٠

٦٦٣١.٥٥٤٣٠٢٣٦.٥١٥.٥٣٥١٧اسماء علي دمحم راشد٦٣٥٥ ٥٥

٦١.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢١١٥٣٦١٦اسماء دمحم ابراهيم عبدالفتاح٦٣٥٦ ٥٣

٧٦٣٩.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٨١٧٣٩١٨اسماء مصطفي هارون مصطفي٦٣٥٧ ٥٩.٥

٧٣٣٧٤٨٣١.٥٢٤٧.٥١٥٣٨١٦.٥اسماء يونس منصور ابراهيم٦٣٥٨ ٥٨

٦٥.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢٣١١٥٣٦١٨اشرقت السيد دمحم شامل مهدى٦٣٥٩ ٥٢

٦٢.٥٣٣.٥٤٦٣٠٢٢٥١٥٣٩١٥.٥افنان وليد ابراهيم محمود٦٣٦٠ ٥٣

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩١٥٣٨١٦.٥اكابر بديع حسن دمحم٦٣٦١ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٥.٥٥٥٣٢٢٤٦.٥١٥.٥٣٧١٥.٥االء السيد احمد دمحم٦٣٦٢ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٦٥٣٣٤.٥٢٥٣.٥١٥٣٩١٦.٥االء حمدي عاشور عبدالجليل٦٣٦٣ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٤٠٢٧٠١٥٣٧١٥.٥االء رمضان احمد ابوهاشم٦٣٦٤ ٦٠

٦٣.٥٣٣.٥٥١٣٠٢٣١١٥٣٥١٧االء عبدالمعطى ابوهاشم عطيه٦٣٦٥ ٥٣

٧٧.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٥١٥٣٩١٦االء عصام عيد احمد٦٣٦٦ ٥٨

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٩١٦االء على عبدالوهاب على٦٣٦٧ ٥٢

٧٦٣٩.٥٥٧٣٥.٥٢٦٨١٦٣٨١٦االء دمحم احمد احمد٦٣٦٨ ٦٠

٧٨٤٠٦٠٣٨.٥٢٧٦١٨٣٩١٦.٥االء دمحم حنيدق السيد٦٣٦٩ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٥٥٥٣٣.٥٢٥٣١٨.٥٣٩١٧امال دسوقي دمحم حسين٦٣٧٠ ٥٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٥٣٥.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٩١٧امال عماد دمحم دمحم عنبر٦٣٧١ ٥٩
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٦٦.٥٣٠.٥٥٢٣٠.٥٢٣٤.٥١٥٣٦١٥.٥امال وليد السيد احمد٦٣٧٢ ٥٥

٧٤.٥٣٩٦٠٣٦.٥٢٦٧.٥١٨٣٨١٦.٥اماني عبدالرحمن احمد احمد٦٣٧٣ ٥٧.٥

٧٥٣٩٥٩.٥٣٩٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥امل الحج دمحم دمحم٦٣٧٤ ٥٩

٦٧.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٣٢١٥٣٨١٦.٥امل ناصر تمام على٦٣٧٥ ٥٤

٦٤.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٧١٧امنية رمضان حسين دمحم٦٣٧٦ ٥٤

٧٠.٥٣٦٥٣.٥٣٨٢٥٥.٥١٥٤٠١٦امنيه شحاته دمحم عبدهللا٦٣٧٧ ٥٧.٥

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠٣١٢.٥٣٥١٥امنيه عبدالفتاح دمحم بسيونى٦٣٧٨ ٤٧

٥٢.٥٢٦٤٥٢١.٥١٩٥١٢٣٥١٦اميره عادل على عبدالقوى٦٣٧٩ ٥٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٧٣٧٢٦١١٥٣٨١٦.٥اميره عبدالباسط ابراهيم دمحم٦٣٨٠ ٥٨

٦٤.٥٣١.٥٤٨.٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٨١٦.٥اميره دمحم السيد البدرى٦٣٨١ ٥٥

٦٣.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢١١٥٣٩١٦اميره نبيل متولى دمحم٦٣٨٢ ٥٠

٧٢٣٣.٥٥٥٣١.٥٢٥٠١٥٣٨١٦.٥اميره وائل السيد دمحم٦٣٨٣ ٥٨

٧٧٣٨٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٦٣٨١٧.٥ان حمدي سيد احمد٦٣٨٤ ٦٠

٧٣٣٣.٥٥٠.٥٣٨٢٥٤١٥٣٦١٦.٥انجى حلمى رشيدى ادم٦٣٨٥ ٥٩

٧٦٣٥٥٣.٥٣٨٢٥٩.٥١٥٣٨١٦.٥ايات علي عبده عبدالحميد٦٣٨٦ ٥٧

٥٥٣١٣٨.٥٢١.٥١٩٨١٢.٥٣٦.٥١٦.٥ايات ناجى لبيب شرقاوى٦٣٨٧ ٥٢

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧٢١٥٣٧١٧.٥اية  ايمن عطية السيد٦٣٨٨ ٥٩

٧٧.٥٣٨٥٨٣٦.٥٢٦٨١٥٣٩١٦.٥ايمان السيد عبدالعظيم حسنين٦٣٨٩ ٥٨

٦٠٢٤٤٥٣٠٢١٣١٢.٥٣٤١٥.٥ايمان ايمن سليمان احمد٦٣٩٠ ٥٤

٦٧.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٥٣٦١٦.٥ايمان حسن جودة عبدالغنى٦٣٩١ ٥٤.٥

٧٩٣٨٥٥.٥٣٩٢٧٠.٥١٥٣٩١٧ايمان سمير دسوقى رواى٦٣٩٢ ٥٩

٧٥٢٥.٥٥٣٣٥٢٤٣.٥١٣٣٩١٨ايمان سيد حنيدق عبدالعزيز٦٣٩٣ ٥٥

٧٨٣٣.٥٥٩٣٨٢٦٧.٥١٥٣٨١٨ايمان عمر عبدالباسط ابراهيم٦٣٩٤ ٥٩

٧٥٣٢.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٨ايمان دمحم عبدالحافظ عبدالنبي٦٣٩٥ ٥٦

٦٨٣٢.٥٥٢٣٢.٥٢٣٧١٥٣٧١٧ايه اشرف عبدالراضى عبد الرحيم٦٣٩٦ ٥٢

٦٨٣٠.٥٥٢٣٠٢٣٣.٥١٥٣٥١٧ايه بدرى فاروق حسين٦٣٩٧ ٥٣

٤٣.٥٢٤.٥٣٨٢١١٧٥١٢٣٢.٥١٥.٥ايه حماده حسين سليمان٦٣٩٨ ٤٨

٧٤.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٥٢١٥٣٨١٦.٥ايه حمدى رزق عبدهللا٦٣٩٩ ٥٦

٦٥٢٥٤٨.٥٣٥.٥٢٣٠١٣.٥٣٣١٦.٥ايه عصام رمضان ابراهيم٦٤٠٠ ٥٦

٧٦٣٣٥٦٣٥.٥٢٥٥.٥١٥٣٧١٦ايه دمحم السيد دمحم٦٤٠١ ٥٥

٧٢٣٣٥٦٣٦٢٥٣١٦٣٨١٥ايه دمحم خالف دمحم٦٤٠٢ ٥٦

٧٦٣٣٥٤٣٨٢٥٢١٥.٥٣٦١٥ايه دمحم سيد احمد٦٤٠٣ ٥١
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٧١٣٠٥٠.٥٣٢٢٣١١٥٣٤١٥.٥ايه دمحم عبدالكريم محمود٦٤٠٤ ٤٧.٥

٦٥.٥٢٤٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥٣٢١٥ايه دمحم عطية جبريل٦٤٠٥ ٣٨

٦٢.٥٢٢٣٥.٥٢١.٥١٧٩.٥١٦.٥٣٥١٥.٥ايه دمحم يونس أحمد٦٤٠٦ ٣٨

٧٩٣٩٥٩٣٩٢٧٥١٩٣٧١٦.٥ايه معاويه دمحم عبدالغفار٦٤٠٧ ٥٩

٧١.٥٣٠٥٤٣٠٢٣٧.٥١٧٣٧١٥ايه وليد مرسى على عزب٦٤٠٨ ٥٢

٧٢٣٠٥١٣٣٢٣٨.٥١٦.٥٣٢١٥بسملة احمد الصغير دمحم٦٤٠٩ ٥٢.٥

٧٧٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧١١٧.٥٣٨١٥.٥بسمه السيد على دمحم٦٤١٠ ٥٨

٧٥.٥٣٣٥٣٣٦٢٤٨١٧٣٥١٥.٥بسمه ايهاب السيد دمحم٦٤١١ ٥٠.٥

٧٧٣٥٥٢٣٦٢٥٩١٥.٥٣٨١٥بسنت حسين حسن السيد٦٤١٢ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٨٢٦٦١٨٣٧١٦.٥تبارك احمد فكرى محمود٦٤١٣ ٥٥.٥

٧٩.٥٣٧٥٩٣٩٢٧٢.٥١٨.٥٣٨١٦.٥تسابيح ابراهيم دمحم سالمة٦٤١٤ ٥٨

٦٩.٥٣٠٤٦.٥٣٤٢٢٩١٧.٥٣٥١٥.٥تسابيح جمال شرقاوى احمد٦٤١٥ ٤٩

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨.٥١٧تقى احمد رجب عطيه٦٤١٦ ٥٨

٧٦.٥٣٥.٥٥٥٣٩٢٦٤١٨.٥٣٧.٥١٦تقى مرزوق احمد فؤاد٦٤١٧ ٥٨

٧٥٣٤.٥٥٤.٥٣٨٢٦٠.٥١٦٣٨١٦تقى موسى ادم الجبالى٦٤١٨ ٥٨.٥

٧٧٣٧٥٧.٥٣٩٢٦٧.٥١٩٣٨١٧جميله محمود فوزى دمحم٦٤١٩ ٥٧

٦٩٢٥٤٥٣٠٢١٤١٦٣٠١٥.٥جميله ياسر دمحم عبدالسميع٦٤٢٠ ٤٥

٧٧٣٩٥٨٤٠٢٦٩.٥١٧.٥٣٨.٥١٦جنه دمحم حسن احمد٦٤٢١ ٥٥.٥

٧٦٣٩٥٩٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٩.٥١٧.٥جنه ياسر صبحي ذكى٦٤٢٢ ٥٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٦.٥٣٧٢٦٠١٧٣٥.٥١٥.٥جهاد دمحم صالح احمد٦٤٢٣ ٥٣

٧٦٣٦.٥٥٢.٥٣٤٢٥٦١٥٣٨١٥جهاد دمحم عبدالجواد جاد هللا٦٤٢٤ ٥٧

٥٥.٥٢٤.٥٤٥٢٠١٩٢١٢٣٧١٥جهاد ناصر ابراهيم دمحم٦٤٢٥ ٤٧

٧١٣٨.٥٥٠٣٤٢٤٨.٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥جهاد يحيى دمحم ابراهيم٦٤٢٦ ٥٥

٦٩.٥٣٩٣٩٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣١١٦جيهان فتحى نصر الدين احمد٦٤٢٧ ٥٤

٧٠.٥٣٨.٥٥١٣٣.٥٢٤٩.٥١٦٣٣.٥١٥حنان سامح عيسى عنانى٦٤٢٨ ٥٦

٧١٣٨٤٥٣٢٢٤٠١٥.٥٣٥.٥١٥حنين شعبان على اسماعيل٦٤٢٩ ٥٤

٧٥.٥٤٠٥٥٣٧٢٦٣.٥١٦٣٦.٥١٥.٥حنين صابر ابو المجد على٦٤٣٠ ٥٦

٧٦.٥٣٨.٥٥١٣٥.٥٢٥٩.٥١٦٣٦.٥١٦خديجة احمد جالل سليمان٦٤٣١ ٥٨

٧٣.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٦٣١٦.٥٣٨١٥.٥خديجة مسلم حسن مسلم٦٤٣٢ ٦٠

٦٩.٥٣٩٥٢.٥٣٢٢٤٨١٦.٥٣٧١٦خلود احمد محمود عبداللهى٦٤٣٣ ٥٥

٧٢.٥٣٩٥٣.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٣١٦.٥خلود حسن دمحم ابوالحسن٦٤٣٤ ٥٦

٦٧.٥٣٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٦.٥٣٦١٦خلود خالد عبدالفتاح بدوى٦٤٣٥ ٥٤
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٦٤.٥٣٧.٥٤٥٣٠.٥٢٣٢.٥١٦.٥٣٢.٥١٥.٥خلود وجدي عبدالخالق عبدالخالق٦٤٣٦ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٤٣٤.٥٢٦٢١٦٣٣١٥داليا محمود دمحم ابراهيم٦٤٣٧ ٥٦

٦٩.٥٣٦٤٦٣١٢٣٦.٥١٦٣٦١٥.٥درين دمحم دمحم على٦٤٣٨ ٥٤

٧٥٣٩٥٢٣٤٢٥٥١٦.٥٣٦١٦دعاء اسماعيل دمحم عيسى٦٤٣٩ ٥٥

٧٢٣٨٥٦٣٨٢٦٠١٦٣٥١٦.٥دعاء رافت حسن سليمان٦٤٤٠ ٥٦

٧٤.٥٣٩٤٧.٥٣٣.٥٢٥٢.٥١٧٣٦.٥١٦دعاء رمضان عبدالحليم رفاعى٦٤٤١ ٥٨

٧٣.٥٣٧٤٧.٥٣٢.٥٢٤٦.٥١٦٣٤١٧.٥دعاء دمحم احمد عبدالرحيم٦٤٤٢ ٥٦

٧٣٣٨٤٥٣٠٢٤٣١٦٣٨١٦دعاء دمحم زكري دمحم٦٤٤٣ ٥٧

٧٧.٥٣٦٥٢٣٦٢٦١.٥١٨.٥٣٨١٦.٥دنيا احمد بشير عطا٦٤٤٤ ٦٠

٧١.٥٣٥.٥٤٧.٥٣١٢٤٠.٥١٧٣٨١٧.٥دنيا اشرف احمد ابراهيم٦٤٤٥ ٥٥

٤٥.٥٣٠٣٦٢١.٥١٨٦١٦.٥٣٠١٥دنيا حجاج حراجى دمحم٦٤٤٦ ٥٣

٦٤٣٤٤٥٢٢.٥٢١٨.٥١٥٣٥١٦.٥دنيا عبدهللا دمحم دمحم٦٤٤٧ ٥٣

٦٣٣٥٤٥٣٠٢٢٧١٦.٥٣٤١٧.٥دنيا عالء الدين علي حسن الزرقاني٦٤٤٨ ٥٤

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٧٣٢.٥١٥.٥دنيا دمحم عطوة عطية٦٤٤٩ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧دنيا هانى فرج هللا مرتضى٦٤٥٠ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٩.٥٣٨١٦.٥دنيا هانى دمحم عباس٦٤٥١ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٥٢٦٥٢٠٣٦١٧.٥رؤي عادل عبدالرحمن حسن٦٤٥٢ ٥٦.٥

٦٥.٥٢٣٤٥٢١٢٠٠.٥١٣.٥٣٥١٥راما عبدالمنعم يوسف دمحم٦٤٥٣ ٤٦

٧٩٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٥٣٨١٨رانا غريب مغربى اسماعيل٦٤٥٤ ٥٩

٦٥٢٥.٥٣٩٣٠٢٠٠١٣٣٠١٧.٥رانيا رمضان فاروق دمحم٦٤٥٥ ٤٠.٥

٧٥.٥٣٣٥٠.٥٣٥٢٥٠.٥١٥٣٢١٧.٥رانيا عبدالقوي ربيع دمحم٦٤٥٦ ٥٦.٥

٥٤٢١.٥٤٥٢٢١٨٧.٥١٥٣١.٥١٧.٥رجاء نبيل محمود دمحم٦٤٥٧ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٥١٣٧٢٤٨.٥١٨٤٠١٧.٥رحاب عالء كمال الدين فراج٦٤٥٨ ٥٢.٥

٧٧٣٥٥٦.٥٣٧٢٦٥١٨.٥٣٨١٨رحمة دمحم حسين عبدالعال٦٤٥٩ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٥٥٠.٥٣٧٢٥٢١٩٣٩.٥١٦رحمه احمد امبابي ابراهيم٦٤٦٠ ٥٥

٧٩.٥٣٤.٥٤٨٣٥٢٥٦١٥٣٨.٥١٥رحمه احمد صبحى ذكي٦٤٦١ ٥٩

٧٧٣٢.٥٥٦٣٥.٥٢٥١.٥١٦٣٩١٦رحمه اسماعيل احمد اسماعيل٦٤٦٢ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٤٥٤.٥٣٢.٥٢٥٠.٥١٥٣٩١٧.٥رحمه انور عوض هللا دمحم٦٤٦٣ ٥٣

٦٤.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢١٩١٥٣٩١٧.٥رحمه رمضان احمد دمحم٦٤٦٤ ٤٥

٧٧٣١٥٣.٥٣٣.٥٢٤٠١٥٣٧١٧رحمه سعيد عبدالعظيم محمود٦٤٦٥ ٤٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩٢٦١.٥١٥٣٩١٨رحمه شريف دسوقى نعيم٦٤٦٦ ٥٤

٧٤.٥٣١.٥٥٣٣٨٢٥٤١٥٣٧١٧رحمه عبدهللا على دمحم٦٤٦٧ ٥٧
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٧٩٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٣١٥.٥٣٩١٨رحمه عبدهللا دمحم احمد٦٤٦٨ ٥٨

٦٣٢٥٣٨.٥٣٠١٩٨١٣.٥٣٧.٥١٧رحمه يسرى ابراهيم سليم٦٤٦٩ ٤١.٥

٦٦٣٠٤٩٣٢٢٢٢١٥٣٩١٥رضا احمد محسوب احمد٦٤٧٠ ٤٥

٧٤٣٠٥١.٥٣٠.٥٢٣٩.٥١٥٣٩١٨رضوى رمضان فرج هللا مرتضى٦٤٧١ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٥٣٦.٥٢٥٨١٥٣٨.٥١٨.٥رضوى عالء محمود دمحم٦٤٧٢ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٩١٨رضوى عنتر احمد دمحم٦٤٧٣ ٦٠

٧٩٣٩٥٦.٥٣٩٢٧٢.٥١٦٤٠١٨رضوى دمحم ناجى حبيب٦٤٧٤ ٥٩

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٨١٦رضوي محمود السيد عوض٦٤٧٥ ٥٠

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٦١٥٣٩١٦.٥رضوى محمود دمحم احمد٦٤٧٦ ٦٠

٧٤٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨١٥٣٥١٦.٥رضوى وليد سعيد دمحم٦٤٧٧ ٤٥

٧٤٣٤٥٥.٥٣٠٢٤٨١٥٣٥.٥١٦.٥رقيه دمحم عبداللطيف ابراهيم٦٤٧٨ ٥٤.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٥٣٥.٥١٦.٥رنا طارق دمحم محمود٦٤٧٩ ٥٩

٧٣.٥٣٠٥٤٣٠٢٣٣.٥١٥٣١١٦رواء عبدالفتاح دمحم دمحم٦٤٨٠ ٤٦

٧٧.٥٣٦.٥٥٢٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٥١٥روان ابوالحمد حسين احمد٦٤٨١ ٥٦

٦٩.٥٣٠.٥٥١٣٤.٥٢٣٦١٥٣٨١٥.٥روان احمد عيد منصور٦٤٨٢ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٣٦.٥١٦.٥٣٥١٥روان اشرف دمحم ابراهيم٦٤٨٣ ٥٦.٥

٧٦٣٦٥٥٣٧٢٦٠١٥٣٥١٦روان امين شحاته عبدالحليم٦٤٨٤ ٥٦

٧٦٣٣.٥٥٤٣٨.٥٢٥٧١٥.٥٣٨١٧روان ايمن دمحم السيد٦٤٨٥ ٥٥

٧٩٣٥.٥٥٤٣٨٢٦١.٥١٥٣٨١٦.٥روان صالح احمد دمحم٦٤٨٦ ٥٥

٧٤٣٠٤٦٣١.٥٢٣١١٥٣٦١٥روان طاهر احمد نصر صالح٦٤٨٧ ٤٩.٥

٧٧٣٠٤٨٣١.٥٢٣٣.٥١٥٣٨١٧.٥روان عماد سعيد دمحم٦٤٨٨ ٤٧

٦٨٣١.٥٤٨٣١٢٢٧١٥٣٥١٥روان محسن عبدالرحمن حسن٦٤٨٩ ٤٨.٥

٦٠٢١.٥٣٥.٥٣٠١٨٤١٣.٥٣٢١٦.٥روان دمحم ابوالفتوح سليمان٦٤٩٠ ٣٧

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩٢٧٣.٥١٥٣٧١٧.٥روان دمحم عبدالعال حسن٦٤٩١ ٦٠

٧٤.٥٣٠.٥٥١٣٥٢٣٦١٥٣٥.٥١٥روان دمحم علي مصطفي٦٤٩٢ ٤٥

٧٩٣٧٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٦روان محمود سعد احمد٦٤٩٣ ٥٩

٧٤.٥٣٦٥١.٥٣٢٢٥٢.٥١٥.٥٣٩١٥.٥رودينا دمحم عبدالرحمن عيسى٦٤٩٤ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٣٢١٥٣٦١٥.٥روميساء احمد حسن حامد٦٤٩٥ ٤٩

٦٠٢٥٤٧.٥٢٣٢٠٣١٥٣٦١٥.٥روميساء ايمن امين عبدالاله٦٤٩٦ ٤٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٦٣٦.٥١٦روميساء عبدالنبى على محمود٦٤٩٧ ٥٩.٥

٦٦.٥٢٦٤٦٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٧١٥.٥ريتال اسماعيل دمحم عواد٦٤٩٨ ٤٧

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٦١٨٣٧١٧ريم احمد خير ابراهيم٦٤٩٩ ٥٨.٥
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٧٧٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧ريم احمد يوسف كامل٦٥٠٠ ٦٠

٧٥.٥٣٣٤٥٣٦٢٤٠.٥١٥٣٠.٥١٦ريهام دمحم حسن دمحم٦٥٠١ ٥١

٧٦.٥٣٥٤٧.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٥٣٥.٥١٦زمزم سامى دمحم علي٦٥٠٢ ٥٧

٦٦.٥٣٢٤٥٣٧.٥٢٢٦١٥٣٤١٥زنيب فتحي احمد راشد٦٥٠٣ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٤٣٧٢٦٤.٥١٥٣٦١٥زهراء ايمن عبدالخالق مبارك٦٥٠٤ ٥٨.٥

٦٠٢٢٣٧٢٣.٥١٨٧.٥١٣٣٠.٥١٥زينب ابراهيم اسماعيل حسين٦٥٠٥ ٤٥

٧٤.٥٣٤٥٠.٥٣٨٢٥٤.٥١٥٣٤.٥١٥زينب حسن مصطفى دمحم٦٥٠٦ ٥٧.٥

٧٤٣٢٤٨.٥٣٧٢٤٧.٥١٥٣٧١٦.٥زينب عبده حامد محمود٦٥٠٧ ٥٦

٧٧٣٧٤٩.٥٣٦٢٥٤١٦.٥٣٥١٦.٥زينب عمادالدين دمحم دمحم٦٥٠٨ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٠٤٧٣٣٢٤٠.٥١٦٣٥.٥١٦زينب دمحم احمد محمود٦٥٠٩ ٥٧

٧٣.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٥٤.٥١٧٣٣.٥١٨زينب دمحم عباس دمحم٦٥١٠ ٥٤

٦٠٣٠.٥٤٥٣٨٢٢٢١٥٣٠١٦زينب ناصر حسين عبدالرحيم٦٥١١ ٤٨.٥

٦٨٣٠٤٥٣٣٢٢٦.٥١٥٣٤.٥١٥ساره اشرف عباس بشير٦٥١٢ ٥٠.٥

٦٩٣٥.٥٤٥٣٤٢٣٧١٥.٥٣١.٥١٥ساره ايمن السيد دمحم٦٥١٣ ٥٣.٥

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧.٥١٧٣٧.٥١٧ساره حسن سيد مهدى٦٥١٤ ٦٠

٧٧.٥٣٨٤٩٣٨٢٥٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٨ساره دمحم سالمة احمد٦٥١٥ ٥٢

٧٤.٥٣٦.٥٥٣٣٦.٥٢٥٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٨ساره محمود ابراهيم عثمان٦٥١٦ ٥٣

٦٣٣٥٤٩٣٠٢٢٢.٥١٥٣٢١٧.٥ساره نمر السيد عبداللطيف٦٥١٧ ٤٥.٥

٦٠.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٣١٥٣٣١٦.٥سلسبيل اشرف على توفيق٦٥١٨ ٤٥

٧٧٣٦٥٣٣٦٢٥٧.٥١٦.٥٣٣.٥١٦سلسبيال دمحم محمود دمحم٦٥١٩ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٩٥١٣٩.٥٢٦٢.٥١٥٣٣.٥١٦.٥سلمى اسامه دمحم علي٦٥٢٠ ٥٧.٥

٧٨٣٨٥٣.٥٣٦٢٦٤١٦٣٥١٦.٥سلمى حماده سعد طاهر٦٥٢١ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٣١١٧٣٣.٥١٦.٥سلمى خضرى ابراهيم احمد٦٥٢٢ ٥١

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٣.٥١٨٣٥.٥١٧.٥سلمي شعبان عبادي عبدالالهي٦٥٢٣ ٦٠

٧٥٤٠٥٤٣٨٢٥٧١٧.٥٣٦.٥١٨سلمى عبدالمجيد فوزى عبدالمجيد٦٥٢٤ ٥٠

٦٨٣٤٥٠٣٠.٥٢٢٨.٥١٧.٥٣٥١٦سلمى دمحم صابر حسن٦٥٢٥ ٤٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٧.٥٣٦١٧.٥سلمى دمحم عبدالصبور على٦٥٢٦ ٥٩

٦٨.٥٣٦٤٧٣٤٢٣١.٥١٥٣٤.٥١٧سلمى محمود احمد حسن٦٥٢٧ ٤٦

٧٦.٥٣٧٥٦٣٩٢٦٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٨سما عادل دمحم عبدالعزيز٦٥٢٨ ٥٧

٦٧.٥٣٦.٥٥٠٣٨٢٤٣.٥١٥٣٥.٥١٧سما محسن على دمحم٦٥٢٩ ٥١.٥

٧٦.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٦١٧٣٢١٦.٥سناء محمود دمحم دمحم٦٥٣٠ ٥٣

٧٧٣٤.٥٥٠٣٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٥١٧.٥سهام ايمن سمير صابر٦٥٣١ ٤٦
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٤٦.٥٢٣٣٦٣٣١٧٣.٥١٥٣٠.٥١٧.٥سهام عيد سالم حسين٦٥٣٢ ٣٥

٧٨٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٨١٥٣٨.٥١٨.٥سهى هشام عبدالمنعم سليمان٦٥٣٣ ٥٨

٦٠.٥٣٧.٥٤٨٣٦٢٢٨.٥١٧.٥٣٥.٥١٦سهيلة اشرف مصطفى عبدالسالم٦٥٣٤ ٤٦.٥

٦٧.٥٣٧.٥٤٧٣٥٢٣٣.٥١٧.٥٣٥.٥١٦سهيلة شعبان مبارك م٦٥٣٥ ٤٦.٥

٧٨٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٦.٥١٧سهيلة عيد احمد دمحم عبدالفتاح٦٥٣٦ ٥٨

٧٧٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٨١٧.٥سهيله السيد شحته عبدالعظيم٦٥٣٧ ٥٩

٧٤.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٥.٥٣٦.٥١٧سهيله محمود السيد على٦٥٣٨ ٥٤.٥

٦٧٣٥٤٦.٥٣٣٢٢٦.٥١٦٣٦١٦شاديه دمحم كامل دمحم٦٥٣٩ ٤٥

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٨٢٥٧١٦٣٧.٥١٧شذى خالد دمحم حسن٦٥٤٠ ٥٣

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٣١٨٣٢.٥١٧شروق ابراهيم رجب احمد٦٥٤١ ٤٦

٧٨٣٩٥٦٣٩٢٦٥.٥١٧.٥٣٤١٦.٥شروق احمد دمحم دمحم٦٥٤٢ ٥٣.٥

٦٩.٥٣٦٥٠٣٧٢٤١.٥١٧.٥٣٤.٥١٦شروق السيد دمحم شامل مهدى٦٥٤٣ ٤٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٥٣٦١٧.٥شروق صفوت علي دمحم٦٥٤٤ ٥٩

٧٦٣٧٥٢.٥٣٧٢٥٦١٥٣٤١٦.٥شروق عادل محمود دمحم٦٥٤٥ ٥٣.٥

٧٧٣٥.٥٥٠.٥٣٧٢٥٣.٥١٥٣٧.٥١٦.٥شروق محسن دمحم ابراهيم٦٥٤٦ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٨٤٥٣٢٢٢٧.٥١٥٣٣١٦.٥شروق دمحم ماضى حجازى٦٥٤٧ ٤٥

٦٧٣٣.٥٤٥.٥٣٤٢٢٦.٥١٦٣٢.٥١٧شروق هاني فكري علي٦٥٤٨ ٤٦.٥

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٨٢٥٧.٥١٥٣٦١٧.٥شمس اسعد مصطفى ابراهيم٦٥٤٩ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢٣٦١٥.٥٣٦.٥١٧شمس عالءالدين علي دمحم٦٥٥٠ ٥٢

٧٦٢٤.٥٣٨.٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٢.٥١٥شهد احمد رمضان السيد٦٥٥١ ٥٠

٧٧.٥٣٠٥٧٤٠٢٦٠.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥شهد احمد كمال ذكى٦٥٥٢ ٥٦

٧٨٣٧.٥٥٥٣٨٢٦٤.٥١٥٣٣.٥١٥شهد دمحم فاروق سعد حسن٦٥٥٣ ٥٦

٧٦.٥٣٤٤٩.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٥شهد محمود اسماعيل غازى اسماعيل٦٥٥٤ ٥٤

٧٥.٥٣٠٥٠.٥٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٤١٥.٥شهد ناصر دمحم احمد٦٥٥٥ ٥٠

٧٥.٥٣٠٤٦٣٢.٥٢٣٥١٥٣٣.٥١٦شهد ياسر عبدالسميع عبدهللا٦٥٥٦ ٥١

٦٨٣٠٥٠٣٠٢٢٧١٥٣٦.٥١٦.٥شيرين جمال رمضان احمد٦٥٥٧ ٤٩

٧٦.٥٣٠٤٥٣٣٢٣٧.٥١٦٣٧١٥شيماء جمال عبدالرحمن احمد٦٥٥٨ ٥٣

٧٤.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٥٣٣١٧.٥شيماء عبدالصمد محمود على٦٥٥٩ ٤٨.٥

٧٨٣٧.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥٣٧١٦شيماء دمحم محمود حسن٦٥٦٠ ٥٧

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٢٥.٥٢٢٢.٥١٧.٥٣٤.٥١٥شيماء نصر عبده حسين٦٥٦١ ٥٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٢٣٦.٥٢٦١.٥١٩٣٩١٥ضحى جمال احمد شحات٦٥٦٢ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٩١٨.٥٣٨.٥١٧عايدة ميسره سيد عطيه٦٥٦٣ ٥٨
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٧٩٣٨٤٨.٥٣٠.٥٢٥٥١٨.٥٣٨.٥١٧عبير طارق دمحم علي٦٥٦٤ ٥٩

٦٠٢٥.٥٣٦.٥٢٠١٨٧١٦٣٠١٧عزة دمحم على دمحم٦٥٦٥ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٥٢٢.٥٢٠٨١٦٣٠١٧عطيات احمد عبدالعليم احمد٦٥٦٦ ٤٩

٧٤.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٠٢٤٧.٥١٦٣٥.٥١٦علياء دمحم السيد احمد٦٥٦٧ ٥٧

٧٩٤٠٥٨٣٩٢٧٥١٧.٥٣٩١٧علياء مصطفي لبيب دمحم٦٥٦٨ ٥٩

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٨١٧عهد دمحم عبده دمحم٦٥٦٩ ٥٨

٦٨.٥٣٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣١.٥١٨٣٠.٥١٧فاطمه الزهراء رشوان عبدالراضي ابراهبم٦٥٧٠ ٥٢

٧٥.٥٣٩.٥٥٥٣١.٥٢٥٤.٥١٨٣١.٥١٥فاطمه السيد عبدالحارس احمد٦٥٧١ ٥٣

٧٥.٥٣٩.٥٥٥٣٢٢٦٠١٩٣٤.٥١٧فاطمه السيد دمحم عارف٦٥٧٢ ٥٨

٧٨.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٧١٦فاطمه ايهاب موسى السيد موسي٦٥٧٣ ٥٩

٧٥٣٥.٥٥٢.٥٣٨٢٥٨١٥٣٧١٦فاطمه جمال سالم احمد٦٥٧٤ ٥٧

٧٢٣٧.٥٤٩٣٠٢٤٤.٥١٦٣٧.٥١٥فاطمه جمعه توفيق دمحم٦٥٧٥ ٥٦

٦٧٣٥٤٦٣١٢٢٥.٥١٨.٥٣٥.٥١٦فاطمه حجاج دمحم دمحم٦٥٧٦ ٤٦.٥

٧٦٣٥.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٤١١٨.٥٣٧.٥١٦فاطمه حسن احمد دمحم عبدالعال٦٥٧٧ ٤٨.٥

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٢١.٥٢١٠١٨.٥٣٣.٥١٥فاطمه سليمان عبدالرازق حسن٦٥٧٨ ٤٦.٥

٧٥٣٩٥٧٣٩٢٦٧١٩٣٥١٦.٥فاطمه سيد على حسين٦٥٧٩ ٥٧

٧٨٣٨٥٥٣٩٢٦٦.٥١٨٣٥١٥فاطمه عبيد عبدالراضي دمحم٦٥٨٠ ٥٦.٥

٧٦٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٥٣٤.٥١٧فاطمه كرم احمد دمحم٦٥٨١ ٥٤.٥

٧٥٣٣.٥٤٦٣٢٢٢٢١٢.٥٣٥١٥فاطمه دمحم فرغلى دمحم٦٥٨٢ ٣٥.٥

٧٥٣٢٤٨٣٤٢٣٨١٥٣١١٧فاطمه محمود ابوالحسن احمد٦٥٨٣ ٤٩

٦٠٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٩٨١٢٣٠١٥فاطمه هشام عبدالحميد السيد٦٥٨٤ ٤٧

٧٤٣٣٤٦٣٥.٥٢٣٦.٥١٥٣٤١٥.٥فاطمه وليد عبدالمنعم عبد الحميد٦٥٨٥ ٤٨

٥٣.٥٣٠٣٧٣٠١٩٥.٥١٥٣٠١٥فرح رجب فؤاد دمحم السيد٦٥٨٦ ٤٥

٧٤.٥٣٦٥٢.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٧٣٣.٥١٦.٥فرح فتحى عقل دمحم٦٥٨٧ ٥٣

٧١٣٠٤٥٣١٢٢٢١٥٣٠١٥.٥فرحه احمد عبدربه احمد٦٥٨٨ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٦.٥١٦فيفيان وائل جورج بنيامين٦٥٨٩ ٣٨.٥

٧٠.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٥١٦٣٣.٥١٥كنزي دمحم ياقوت علي خليل٦٥٩٠ ٥٧

٥٣.٥٢٣.٥٣٧.٥٢٠١٦٨.٥١٥٣١١٥.٥ليلى احمد محمود دمحم٦٥٩١ ٣٤

٧٢٢٥.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٣١٥ماجدة فكرى دمحم فكرى٦٥٩٢ ٤٥

٧٥٣٤٥٥.٥٣٧٢٥٤١٥٣٢.٥١٥.٥مرام مصطفى حامد مصطفى٦٥٩٣ ٥٢.٥

٧٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٣٢١٥٣٣.٥١٧مروه احمد دمحم محمود٦٥٩٤ ٤٩

٧٤٣٥.٥٤٥٣٢٢٣١.٥١٥٣٦١٦.٥مروه حسين موسى على٦٥٩٥ ٤٥
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٧٦.٥٣٨٥٢.٥٣٨٢٥٩١٥٣٥١٧.٥مريم ابراهيم دمحم ابراهيم٦٥٩٦ ٥٤

٧٣٣٦٥٤.٥٣٧٢٥٧.٥١٥.٥٣٣.٥١٧.٥مريم احمد حفنى حامد٦٥٩٧ ٥٧

٧٦٣٧٥٥.٥٣٨٢٥٦١٦.٥٣٥١٦.٥مريم احمد صالح السيد٦٥٩٨ ٤٩.٥

٧٣.٥٣٠٣٧٣٣.٥٢٢٣١٢٣٤.٥١٦مريم احمد مصطفي عبدالسالم٦٥٩٩ ٤٩

٧٥.٥٣٢.٥٤٥٣٤.٥٢٤٠١٥٣٥١٦مريم اسامه فؤاء عناني٦٦٠٠ ٥٢.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٩٣٩٢٧١١٧٣٦١٧مريم السيد حمزة دمحم٦٦٠١ ٥٨

٧٥.٥٣٧٤٦.٥٣٨٢٥٢١٦.٥٣٧١٧.٥مريم جمال دمحم عباس٦٦٠٢ ٥٥

٦٤.٥٣٧٤٥٣٦٢٢٧.٥١٥٣٢١٧مريم رمضان محمود عبداللهي٦٦٠٣ ٤٥

٦٠.٥٣٤٣٧٣٧.٥٢٠٧.٥١٦.٥٣٢١٦مريم شوقى احمد حمايه٦٦٠٤ ٣٨.٥

٧٤٣٨.٥٥٥٣٩٢٦٣١٧٣٠١٨مريم عادل فرغلى قناوى٦٦٠٥ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٨٥١٣٩٢٥١١٧٣٥.٥١٦.٥مريم عبدهللا حسين ابو زيد٦٦٠٦ ٥٥.٥

٧١٣٤.٥٥٠٣٥٢٣٥.٥١٥٣٠١٧.٥مريم عصام احمد دمحم٦٦٠٧ ٤٥

٦٩٣٠.٥٤٥٣٥٢٢٨.٥١٥.٥٣٦١٥مريم عالء مسعود على٦٦٠٨ ٤٩

٤٢٢٥٣٣٢٠١٥٧.٥١٥٢٦١٥مريم على ريان عبدالرحيم٦٦٠٩ ٣٧.٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٩٢٤٦١٦٣٤١٧.٥مريم محسن كمال سالم٦٦١٠ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٤١٦٣٦١٦مريم دمحم احمد اسماعيل٦٦١١ ٥٩

٤٤.٥٢٥٣٥٣٦١٧٦.٥١٥٢٧١٥مريم دمحم بكري دمحم٦٦١٢ ٣٦

٧٤.٥٣٨.٥٥٥٣٩٢٦٣١٥.٥٣٢١٦.٥مريم دمحم رشاد دمحم٦٦١٣ ٥٦

٦٩.٥٣٤.٥٤٨٣٩٢٤٥.٥١٦٣٣.٥١٧مريم دمحم عادل عبدالرحيم٦٦١٤ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٦٣٢.٥١٧.٥مريم دمحم محمود السيد صالح٦٦١٥ ٥٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٧٠١٦٣٠.٥١٧.٥مريم محمود رمضان محمود السيد٦٦١٦ ٥٨

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٢١٨مريم ناصر عبده حسين٦٦١٧ ٥٥.٥

٧٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٣٦.٥١٧.٥مريم هانى عدلى فهمى٦٦١٨ ٥٨

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٣٢٣٨١٧٣٠١٥مريم هانى دمحم محمود٦٦١٩ ٥٧

٧٩٣٩٥٦٣٨٢٧١١٨٣٣١٧.٥مريم ياسر حسن دمحم٦٦٢٠ ٥٩

٧٦٤٠٥٤.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٧٣٨١٨.٥ملك احمد السيد عبدالرحمن٦٦٢١ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧٤٥٣٥٢٤٣١٧٣٣١٧ملك عبدهللا عبدالغني احمد٦٦٢٢ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٧٥٠٣٨٢٥٥.٥١٧.٥٣٤.٥١٦.٥ملك عبدالنبى سعيد اسماعيل٦٦٢٣ ٥٤

٧٦٣٩٥٣٣٧٢٥٨.٥١٦.٥٣٦.٥١٦ملك على غريب على٦٦٢٤ ٥٣.٥

٧٤٣٩.٥٥٤٣٩٢٦١١٥.٥٣٤.٥١٧.٥ملك مجدى دمحم الصغير٦٦٢٥ ٥٤.٥

٧١٣٤٤٧.٥٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣٤١٥.٥ملك دمحم عبدالسالم سليمان٦٦٢٦ ٥٠

٧٦.٥٣٥.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٦٣٣.٥١٦.٥منار احمد حسن عبدالمبدى٦٦٢٧ ٥٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٢٨١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦١.٥٣٠٤٥.٥٢٣٢٠٨١٥.٥٣٥.٥١٥منار اشرف عباس عبدهللا٦٦٢٨ ٤٨

٦٩.٥٣٣٤٨.٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٤١٥منار حسين محمود احمد٦٦٢٩ ٥١

٦٤.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٣١٥.٥٣٣١٥منار سيد احمد ابواليزيد٦٦٣٠ ٥٢.٥

٧٦٣٨٥٩٤٠٢٧٢١٨٣٦.٥١٨منار شعبان مبارك احمد٦٦٣١ ٥٩

٤٣.٥٢٥.٥٤٥٢٣١٨٧.٥١٨٣١١٦.٥منار دمحم حسن احمد٦٦٣٢ ٥٠.٥

٧٩٣٨٥٨٣٩٢٦٩.٥١٦٣٤.٥١٧منار دمحم عبدالمجيد قناوى٦٦٣٣ ٥٥.٥

٧٦٣٣.٥٥٢.٥٣١٢٤٩.٥١٧٣٥.٥١٥.٥منال طارق السيد مرسي٦٦٣٤ ٥٦.٥

٦٧.٥٣١٥٤.٥٣٣٢٤٢.٥١٨٣٠١٥منةهللا السيد السيد حسين٦٦٣٥ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٧٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥منةهللا حسن عبدهللا عبدالحميد٦٦٣٦ ٥٨.٥

٧٤٢٥.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨١٥.٥٣٤١٥منةهللا سعيد خالد دمحم٦٦٣٧ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤١٦.٥٣٧.٥١٧.٥منةهللا سليمان محمود احمد٦٦٣٨ ٥٩

٦٠٢١.٥٣٥٢٢.٥١٨٤١٣٣٢١٥منةهللا عشري دمحم طلبة٦٦٣٩ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٧١٦.٥٣٧١٧منةهللا عيد صالح عطيه٦٦٤٠ ٥٥.٥

٧٦٣٢٥١.٥٣٠٢٣٩.٥١٦.٥٣٦١٦.٥منةهللا غريب عثمان كاشف٦٦٤١ ٥٠

٧٤.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٧٢٥١١٥٣٥.٥١٦.٥منةهللا دمحم ابراهيم الطاهر٦٦٤٢ ٤٨.٥

٧٨٣٦٤٩.٥٣٨٢٥٥.٥١٥٣٥١٦.٥منةهللا دمحم محمود احمد٦٦٤٣ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥منةهللا ناصر دمحم عبدهللا٦٦٤٤ ٦٠

٧٧.٥٣٧٥٥.٥٤٠٢٦٣.٥١٥٣٤١٦.٥منةهللا يحيى عيد علي٦٦٤٥ ٥٣.٥

٦٥٣٠٤٧٣٠٢١٩.٥١٥٣٤١٦.٥منه ابراهيم الصغير ياسين٦٦٤٦ ٤٧.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٦٩١٥٣٧١٧.٥منه احمد ابراهيم عثمان٦٦٤٧ ٥٦.٥

٤١.٥٢٣٣٤.٥٢٣١٦١١٣٣٠١٥منه السيد جمال عبدالغني٦٦٤٨ ٣٩

٧٩٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥منه حماد السيد دمحم٦٦٤٩ ٥٨

٦٥.٥٢٦٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٢.٥٣٢١٥منه رجب عويس جوده٦٦٥٠ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٥١٧.٥منه سعيد ابوزيد السنوسى٦٦٥١ ٤٨

٧٨.٥٣٨٤٧٣٢٢٤٥١٥٣٣١٧منى جمال عبدالباسط ابراهيم٦٦٥٢ ٤٩.٥

٧٩٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٧.٥٣٣.٥١٧منى حسن عبدهللا جالل٦٦٥٣ ٥٩

٦٩.٥٣٠.٥٤٨٣٠٢٢٣١٥٣٥.٥١٧مي عبدالراضي احمد البدري٦٦٥٤ ٤٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٦٢٦٥١٦.٥٣٧.٥١٧مى دمحم عمر على٦٦٥٥ ٥٦

٦٩٣١.٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٦.٥١٧مياده احمد جاد احمد٦٦٥٦ ٤٩

٧٦.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٧١٦.٥ميار اشرف ابراهيم منصور٦٦٥٧ ٥٦

٧٧٣٧.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧١٧٣٦.٥١٥.٥ميار وليد حمدي دمحم٦٦٥٨ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧٥٣٣٣٢٥٣١٧٣٥.٥١٥.٥ميرنا ولبد على احمد٦٦٥٩ ٥٤.٥
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٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٦٣٦.٥١٦نجاة محمود عطا اسماعيل٦٦٦٠ ٥٨

٦٨٣٥٤٥٣٥.٥٢٢٨.٥١٥٣٣.٥١٧نجوى ابراهيم رمضان دمحم٦٦٦١ ٤٥

٧١٣٧.٥٤٦.٥٣٨٢٣٨١٥٣٥١٧.٥ندا سعد حماده عبدهللا٦٦٦٢ ٤٥

٧٠.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٢.٥٢٣٧١٥٣٥.٥١٧.٥ندى احمد عبدالحميد دمحم٦٦٦٣ ٥٠

٧٦٣٧٥٤٣٧٢٥٦.٥١٥٣٤.٥١٧ندى حافظ ابراهيم عطيه٦٦٦٤ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٢.٥٥٥٣٩.٥٢٦١١٦٣٤١٧ندى حسين رمضان ابراهيم٦٦٦٥ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣٣٨٢٥١١٥٣٤.٥١٧ندى رضا دمحم السيد٦٦٦٦ ٥٠

٧٦.٥٣٧٤٩.٥٣٦.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٧ندى زكريا دمحم علي٦٦٦٧ ٥٠

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٥٣٧١٧ندى طارق عبدالعظيم السيد٦٦٦٨ ٥٩

٦١.٥٣١٣٨.٥٣١.٥٢٠٧.٥١٦.٥٣٠.٥١٧ندى عاطف على الفرماوى٦٦٦٩ ٤٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٥٢.٥١٥٣٣.٥١٧ندى على دمحم عبداالمام٦٦٧٠ ٥٢

٥٢.٥٢٤.٥٣٥٢٢.٥١٧٤١٦٢٧.٥١٦ندى عيد عبدالرحيم دمحم سلطان٦٦٧١ ٣٩.٥

٧٤٣٥.٥٥٣٤٠٢٥٥١٦.٥٣٤.٥١٧ندى غريب ابو القمصان عريب٦٦٧٢ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٧ندى ماجد مسعود حامد٦٦٧٣ ٥٥.٥

٧٨٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٧ندى دمحم عبدالكريم عبدالحميد٦٦٧٤ ٥٨.٥

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٠١٧.٥٣٩١٨ندي دمحم عبدالمنعم حسن٦٦٧٥ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٠٤٦٣٢٢٣٣.٥١٥٣٥١٨ندي دمحم على دمحم الزملى٦٦٧٦ ٥٣

٧٠٢٦٤٨٣٢.٥٢٢٦.٥١٥٣٣١٨ندى دمحم فرج ياسين٦٦٧٧ ٥٠

٧٤.٥٣٢٤٨.٥٣٢٢٤٦١٦٣٦١٧ندى ناصر سعد الصاوى٦٦٧٨ ٥٩

٧٣٣٣.٥٤٨.٥٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٣١٦ندى ناصر عبدالفتاح حسين٦٦٧٩ ٥١

٤٩.٥٢٦٣٣٢١.٥١٦٨١٥٣٠١٧نرمين رضا السيد دمحم٦٦٨٠ ٣٨

٧٦٣٤.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٤١٦.٥نرمين سيد بشارى دمحم٦٦٨١ ٥٩

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨١٧٣٠١٦نعمه فتحي عبدالمجيد دمحم٦٦٨٢ ٤٥

٤٤٢٤.٥٣٨٢١١٧٢.٥١٦.٥٢٤.٥١٦.٥نهال اشرف نصر على٦٦٨٣ ٤٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٦١٧.٥نهى السيد حسين رواش٦٦٨٤ ٥٨

٧٣٣٠٤٨.٥٣١.٥٢٤٢١٥٣٥١٧.٥نور شريف دمحم اسماعيل٦٦٨٥ ٥٩

٧٢.٥٣٠٤٥٣٢٢٢٩.٥١٦٣٢١٧نور محمود خير السمان٦٦٨٦ ٥٠

٧١٣٠٤٨٣٢٢٣٠١٥٣٤١٦.٥نور محمود على على٦٦٨٧ ٤٩

٦٤٣٠.٥٤٨.٥٣٣٢٢٨١٧٣٣١٨نور ياسر مصطفى على٦٦٨٨ ٥٢

٧٧.٥٣٢٥٤٣٢.٥٢٥٣١٥٣٥١٧.٥نوران اسامه السيد حسن٦٦٨٩ ٥٧

٧٣.٥٣٥٤٦٣٥.٥٢٤٠١٥٣٥١٧.٥نوران دمحم عبدهللا اسماعيل٦٦٩٠ ٥٠

٧٢.٥٣٤٥٣٣٧٢٥٢.٥١٨٣٤.٥١٧نورهان تامر سليمان احمد٦٦٩١ ٥٦
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٧٧.٥٣٤٤٨.٥٣٠.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥نورهان خليل عبدة حسين٦٦٩٢ ٥٢

٧٣.٥٣٢٤٧٣٢.٥٢٤٠١٦.٥٣٦١٦.٥نورهان رفيق ابراهيم متولى٦٦٩٣ ٥٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٣١٥.٥نورهان عبيد احمد حسين٦٦٩٤ ٤٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٧.٥٤٠٢٦٩.٥١٧٣٨١٧.٥نيرة طه دمحم عبدالجواد٦٦٩٥ ٥٨

٦٨٣٠٤٥٢٣٢١٦١٧٣٣.٥١٧هاجر اشرف حسين حسن٦٦٩٦ ٥٠

٧٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٨١٥.٥٣٤١٦.٥هاجر السيد اسماعيل طه٦٦٩٧ ٥٧

٧٦٣٠.٥٥١٣٦.٥٢٥٠١٥٣٧١٦هاجر سعدالدين حامد دمحم٦٦٩٨ ٥٦

٧٦.٥٣٧٥٣٣٩٢٦٠.٥١٥٣٧.٥١٦هاجر سماء الدين دندراوى على٦٦٩٩ ٥٥

٧٤.٥٣١٤٥٣٣.٥٢٣٩١٦٣٦١٦هاجر عادل السيد دمحم٦٧٠٠ ٥٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٠١٦.٥هاله احمد سيد ابراهيم٦٧٠١ ٥١

٧٦٣١.٥٥٠.٥٣٠٢٤٣.٥١٥٣٠.٥١٦.٥هايدى ابراهيم دمحم ابراهيم٦٧٠٢ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٥٥٧٣٧٢٦٢١٦.٥٣١.٥١٧.٥هبه احمد عزت عبدهللا٦٧٠٣ ٥٦.٥

٧٦٣٤٤٩٣٣.٥٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٦.٥هبه هللا رضا يوسف نصر٦٧٠٤ ٥٢

٧١٣٣.٥٥٠٣٢.٥٢٤٢١٦.٥٣٥.٥١٦هبه هللا صابر هاشم مكى٦٧٠٥ ٥٥

٦٥.٥٣١.٥٥٠.٥٣٠٢٢٥١٥٢٥١٦.٥هدى اسماعيل سليمان دمحم٦٧٠٦ ٤٧.٥

٧٥٣٩.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧١١٦٣٩.٥١٦.٥هدى السيد دمحم عبادى٦٧٠٧ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٦٧١٥.٥٣٤.٥١٧هدى السيد مصطفي السيد٦٧٠٨ ٥٦

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٦.٥١٦.٥٣٥١٦هدى رجب دمحم الصالح عزب٦٧٠٩ ٥٨.٥

٧١٣٣٥٢٣٣.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٠١٧هدى محمود عواد عطا٦٧١٠ ٥٤

٧٧.٥٣٦٦٠٣٨٢٧٠.٥١٥٣٧.٥١٦.٥هدى مصطفى رشاد دمحم٦٧١١ ٥٩

٧٤٣٤٥٠٣٥.٥٢٤٣.٥١٦٣٧.٥١٦هدير السيد عبدالباقي السيد٦٧١٢ ٥٠

٧٣٣٤٤٧.٥٣٠٢٤١.٥١٥٣٨.٥١٦هدير دمحم بشير عباس٦٧١٣ ٥٧

٧٥٣٥.٥٥٢.٥٣٦٢٥٠١٥٣١.٥١٧هند شحات طه امبابى٦٧١٤ ٥١

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٥.٥٣٦١٧.٥هند عادل دمحم دمحم٦٧١٥ ٦٠

٧٢.٥٣٥.٥٥٩٣٦.٥٢٦٠١٦.٥٣٧.٥١٦.٥هنيه عبدالحكيم دمحم عبدالعال٦٧١٦ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٥.٥٥٧٣٨.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٩١٦.٥وسام رمضان عبدالهادى احمد٦٧١٧ ٥٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٨١٧.٥وفاء سعد دمحم رمضان٦٧١٨ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٥٣٤.٥٢٦٢١٦٣٦١٦.٥يارا اشرف ابراهيم منصور٦٧١٩ ٥٨

٦٩.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٣.٥٢٣٨١٧٣٧١٦.٥يارا منير ابراهيم محمود٦٧٢٠ ٥٢

٧٣.٥٣٥.٥٤٩٣٧٢٤٦١٦٣٣١٦يارا ياسر رمضان بشارى٦٧٢١ ٥١

٧٣٣١.٥٥٢٣٧.٥٢٤٨.٥١٥٣٣١٥.٥ياسمين اسامة حسن دمحم٦٧٢٢ ٥٤.٥

٦٧٣٠٤٥.٥٣٢٢٢٧.٥١٥٣٦١٥ياسمين اشرف عبدالجليل علي٦٧٢٣ ٥٣
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٦٢.٥٣٠٥٣٣١.٥٢٢٢١٥.٥٣٣.٥١٦.٥ياسمين حماده عبدربه حفنى٦٧٢٤ ٤٥

٦٧٣٠٥٢٣٢٢٣٤١٥.٥٣٥١٥ياسمين سالم عواد عطا٦٧٢٥ ٥٣

٦٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢١٥.٥١٥٣٤.٥١٨ياسمين سيد دمحم ابراهيم٦٧٢٦ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٢٢١٩١٥.٥٣٤.٥١٧.٥ياسمين طارق امين دمحم٦٧٢٧ ٤٥

٧٣٣٧٥١.٥٣٤.٥٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٧.٥ياسمين دمحم على محمود٦٧٢٨ ٥٥.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٣.٥١٧.٥ياسمين مدحت عباس ابراهيم٦٧٢٩ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٠١٦.٥ياسمين هشام عبدالمعطى عبدالحق٦٧٣٠ ٤٥

٥٢.٥٢٤.٥٤٦٣٠١٩٨١٣٣٥.٥١٧.٥ياسمين هشام دمحم رجب٦٧٣١ ٤٥

٧٦٣٣.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٥٣١.٥١٧يسر عماد احمد موسي دهشان٦٧٣٢ ٥٢

٥١٢٢٤٥٣٠١٩٣١٥٣٤١٥.٥منه عبد اللطيف دمحم احمد٢٢٤٨٦ ٤٥

٥٠.٥٢٢٣٨.٥٣٠١٩٠.٥١٥٣٣.٥١٦.٥اميرة عبد الحميد محمود عبد الحميد٢٢٤٩٦ ٤٩.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥٠٣٣.٥١٦ياسمين عماد الدين السيد على٢٢٥٥٩ ٤٥

٧٣٣٦٥٦.٥٣٨٢٥٨١٦٣٣١٧.٥فرح ناصر دمحم رمضان٢٢٩٦٤ ٥٤.٥
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االسماعيلية جنوب معسكر الجالء  تعليم اساسي  عاالدارة المدرسة
٧٧٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢١٦.٥٣٦١٧ابراهيم احمد مبروك حسن٦٧٣٣ ٥٨

٦٦.٥٣٥٤٩٣١.٥٢٣٠١٥٣٣١٥احمد حسام الدين خليل ابراهيم٦٧٣٤ ٤٨

٧٤٣٧٥٣٣٨.٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٣١٧احمد خالد احمد بدوى٦٧٣٥ ٥٠

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٩.٥١٧٣٦.٥١٥.٥احمد عصام احمد على دمحم٦٧٣٦ ٥٦

٧٤.٥٣٨٥٣٣٨٢٦٠.٥١٧٣٧١٥.٥احمد دمحم ابراهيم عبدالرحيم٦٧٣٧ ٥٧

٧٨٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٧٣٧.٥١٥.٥حسين احمد حسين عبدالراضي٦٧٣٨ ٥٨

٧٨.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٧.٥١٦.٥عبدالرءوف دمحم عبدالرءوف مصطفى٦٧٣٩ ٥٨

٦٥.٥٣٧٥١٣٨٢٤٨.٥١٦٣٤١٦.٥عبدالرحمن عباس رشاد فؤاد٦٧٤٠ ٥٧

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٧٣٩.٥١٧.٥عبدالرحمن عبدهللا زكريا عبدهللا٦٧٤١ ٥٩

٧٦.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٤.٥١٧٣٩١٧.٥عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبداللطيف٦٧٤٢ ٥٩

٧٥٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٦٤١٦.٥٣٩١٧عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم عبدهللا٦٧٤٣ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٦٣٧.٥٢٦٨١٦.٥٣٥١٧عمر حسن دمحم محمود٦٧٤٤ ٥٨

٧٠٣٢.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٣٣.٥١٥.٥٣٠١٧فارس دمحم فاروق سيد احمد عبدالرحيم٦٧٤٥ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٤٣٨.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٧١٦كريم دمحم محمود دمحم رشوان٦٧٤٦ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٥٥٤٣٨.٥٢٥٣١٦٣٥١٧مازن محسن احمد دمحم٦٧٤٧ ٥٣

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٦١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم احمد هالل عطيه خشانه٦٧٤٨ ٤٦

٧٠٣٠.٥٤٨.٥٣٨٢٤٠١٥٣٥.٥١٧.٥دمحم احمد يوسف سعد٦٧٤٩ ٥٣

٧٧٣٨٥٧.٥٣٨٢٦٦.٥١٧.٥٣٠١٦دمحم هانى دمحم طايع احمد٦٧٥٠ ٥٦

٧٨.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥محمود اسامة عبدهللا ابوالخير٦٧٥١ ٥٩

٧٦٣٢٥٢٣٧٢٥٣١٥٣١١٧محمود كرم دمحم سليمان٦٧٥٢ ٥٦

٦٣٣٤.٥٥٣.٥٣٨٢٤٨١٥.٥٣٥.٥١٨.٥مصطفى احمد على دمحم اسماعيل٦٧٥٣ ٥٩

٧٥.٥٣٣.٥٥٧٣٨٢٦١١٥٣٥١٦.٥مصطفى خالد عزيز احمد دمحم٦٧٥٤ ٥٧

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٤١٥٣٠١٦.٥يوسف عصام هاشم على الرحال٦٧٥٥ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣.٥١٦٣٨.٥١٧.٥بسمله دمحم عبدالبديع عبدالعزيز٦٧٥٦ ٥٩

٧٨٣٧٥٥.٥٤٠٢٦٩.٥١٦٣٥.٥١٨.٥حنين نصر منصور حسن٦٧٥٧ ٥٩

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٥.٥٣٤.٥١٧رحمه رمضان احمد دمحم٦٧٥٨ ٥٧

٧٧.٥٣٨٥٥٣٨.٥٢٦٦١٧.٥٣٧١٩رنيم عايد السيد مصطفى٦٧٥٩ ٥٧

٧٨٣٦٥٦.٥٤٠٢٦٩.٥١٧٤٠١٧.٥روان دمحم فتحى دمحم٦٧٦٠ ٥٩

٧٨٣٥.٥٥١.٥٤٠٢٦٣١٧.٥٣٦.٥١٩سلمى حامد احمد حامد٦٧٦١ ٥٨

٧٨٣٦٥٠٤٠٢٦٣١٦٣٧.٥١٩شهد رضا دمحم دسوقى عطيه٦٧٦٢ ٥٩

٧٥.٥٣٧٥٥٣٩٢٦٤.٥١٥.٥٣٧١٨.٥علياء عبده امين دمحم جاد٦٧٦٣ ٥٨
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٧٨٣٤٥٢٣٨٢٥٨١٥٣٤١٧.٥منةهللا رضا على حسن دمحم٦٧٦٤ ٥٦
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االسماعيلية جنوب الشهيد اسالم محمود بدوى تعليم اساسي  ع مشتركاالدارة المدرسة
٧٧٣٣٥٦.٥٣٩٢٦١.٥١٥٣٩١٧ابراهيم عصام السيد عبدالحميد٦٧٦٥ ٥٦

٧٧.٥٣١.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٥٧١٥٣٨.٥١٦.٥احمد ابراهيم السيد عبدالحميد٦٧٦٦ ٥٣

٦٩٣٠٤٧.٥٣٦٢٣٣.٥١٥٣٢.٥١٧احمد جابر حمادة شحات٦٧٦٧ ٥١

٧١٣٠٤٥.٥٣٥٢٣١.٥١٥٣٢.٥١٦.٥احمد حسن محمود علي٦٧٦٨ ٥٠

٦٣٣٠٤٧٣٣٢٢٥١٥٣٧.٥١٧احمد دمحم سعد حسن٦٧٦٩ ٥٢

٦٤.٥٣٠٤٥٣٢٢٢٠.٥١٥٣٧.٥١٧.٥احمد دمحم سليمان حسين٦٧٧٠ ٤٩

٧١.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٣٢١٥٣٦.٥١٦.٥احمد دمحم عبدالوهاب احمد٦٧٧١ ٥٢

٧٨٣٣٥٤٣٩.٥٢٥٩.٥١٥٣٤١٧.٥احمد دمحم عثمان نورالهادى٦٧٧٢ ٥٥

٧٧٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٥٣٨.٥١٦.٥احمد دمحم محمود عبدالقادر٦٧٧٣ ٥٧

٧١٣٢٥١.٥٣٨٢٤٤.٥١٥٣٨.٥١٦.٥احمد ناصر مصطفى حسن٦٧٧٤ ٥٢

٧٤٣٠٥٥٣٨٢٤٤١٥٣٨.٥١٧اسالم جمال جاد الراوي٦٧٧٥ ٤٧

٧٦٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٤١٥٣٤١٥اسالم حماده رجب حماده٦٧٧٦ ٥٦

٥٤٣٠٤٥٣٤٢١٣١٥٣٠.٥١٥.٥السعيد السيد السعيد احمد٦٧٧٧ ٥٠

٧١٣٧٥٣٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٩١٦.٥حماده جابر حماده شحات٦٧٧٨ ٥٦

٦٠٣٢٤٥٣٦٢٢٦١٥٣٦١٥حماده دمحم حماده محمود٦٧٧٩ ٥٣

٧٦٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٥٣٤١٥.٥حمدى ماهر زكى قطب٦٧٨٠ ٥٩

٧٣.٥٣٤٥٠٣٣.٥٢٤٧١٥٣٥١٥زياد احمد عبدالوهاب احمد٦٧٨١ ٥٦

٦٢٣٢٤٦.٥٣٤٢٢٦.٥١٥٣٣.٥١٥زياد هيثم شكرى دمحم٦٧٨٢ ٥٢

٦٤٣٤٤٥٣٠.٥٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٥سيد جاب هللا السيد عبدالقادر٦٧٨٣ ٥٧

٦٥٣٤٤٥٣٠٢٣١١٥٣٦١٥عبدالرحمن دمحم عبد النبي الصادق٦٧٨٤ ٥٧

٧٥.٥٣٨٤٨.٥٣٣٢٥٣١٥.٥٣٩١٥عبدهللا دمحم حسين عبدالحميد٦٧٨٥ ٥٨

٦٠.٥٣٤٤٥٣١.٥٢٢٤١٥٣٨١٥عيد صالح دياب عبدالحميد٦٧٨٦ ٥٣

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٤١٥٣٥.٥١٥.٥فريد شوقى محسوب شوقى٦٧٨٧ ٤٧

٧٤.٥٣٠٤٧٣٧٢٤٥.٥١٦٣٦.٥١٥كريم دمحم مسعد عليوه عامر٦٧٨٨ ٥٧

٧٥٣٨.٥٥٣٣٧.٥٢٦٢١٥.٥٣٧١٥دمحم حسين حسانين حسين٦٧٨٩ ٥٨

٦٧.٥٣٨٤٥٣٠.٥٢٣٠١٥٣٦١٥دمحم حماده دمحم حماد٦٧٩٠ ٤٩

٧١٣٧٤٩٣٢.٥٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٥دمحم رشدى دمحم عبده٦٧٩١ ٥٥

٦٠٣١.٥٣٦.٥٣٠٢٠٨١٥٣٤.٥١٥دمحم سيد دمحم عبدالمعبود٦٧٩٢ ٥٠

٦٧٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٥٣٥.٥١٥دمحم عاطف ابراهيم على محمود٦٧٩٣ ٥٣

٦٠٣٢٣٦٣٠٢٠٣١٥٣٤.٥١٥دمحم عبدالرؤف ابراهيم دمحم٦٧٩٤ ٤٥

٧٠٣٦.٥٥١.٥٣٢.٥٢٤٦.٥١٥٣٩١٥محمود احمد محمود على دمحم٦٧٩٥ ٥٦
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٦٠.٥٣٠.٥٣٨٣٠٢٠٩١٥٣٧١٥محمود ثابت السيد حسن٦٧٩٦ ٥٠

٦٨.٥٣٤٤٨.٥٣١٢٤٠١٥٣٧١٥محمود عمرو محمود ابو المجد٦٧٩٧ ٥٨

٦٢.٥٣٠٤٥٢١٢١٣.٥١٥٣٤.٥١٥محمود دمحم دمحم على٦٧٩٨ ٥٥

٦٥٣٦٤٥٣٢٢٣٤١٥٣٧١٥هيثم ماهر عبدالعال السيد٦٧٩٩ ٥٦

٦٨.٥٣٣.٥٥٥٣٤٢٤٨١٥٣٥١٥يوسف دمحم متولى بخيت٦٨٠٠ ٥٧

٦٥.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٢٢٤١١٥٣٦.٥١٦.٥ابرار دمحم عبدالعزيز ابراهيم٦٨٠١ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٥٣٦٢٥٨١٥٣٣١٨اسراء عاطف دمحم حموده٦٨٠٢ ٥٨

٦٢٣٣.٥٥٣.٥٣٢٢٣٢١٥٣٥١٧اسماء عماد السيد الميرغنى٦٨٠٣ ٥١

٦٠.٥٢٦٤٧.٥٢٢.٥٢٠١.٥١٥٣٣١٦اسماء ماهر عبدالعال السيد٦٨٠٤ ٤٥

٧٤.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٠٢٣٠١٥٣٥١٥االء ياسر شحات السيد هالل٦٨٠٥ ٤٥.٥

٦٢.٥٣٣٥١٣٠٢٢٦١٧.٥٣٤١٧امينة غريب حمد عبدالجليل٦٨٠٦ ٤٩.٥

٧٩٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٧.٥١٨.٥ايمان عبدهللا عبدالمعطى سليمان٦٨٠٧ ٥٩

٧٣٣٦٥٤٣٢.٥٢٤٧١٥.٥٣٧.٥١٧.٥ايمان دمحم ذكرى محمود٦٨٠٨ ٥١.٥

٧٠.٥٣٥.٥٥١.٥٣٠٢٤٢١٥٣٣.٥١٨ايناس رمضان احمد عطيه٦٨٠٩ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٣٤٩.٥٣٠٢٣٤١٥٣٤١٨ايه رمضان ابراهيم دمحم٦٨١٠ ٥٥

٧٦٣٥.٥٥٢.٥٣٠.٥٢٥١١٥٣٧١٧.٥ايه على شعيب على٦٨١١ ٥٦.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠بسمه حمدين دمحم مرزوق٦٨١٢ ٠

٦٧٣٠.٥٥١٣٠٢٢٦.٥١٥٣٦١٨رحمه رمضان السيد احمد٦٨١٣ ٤٨

٧٠.٥٣٦.٥٥٢٣١٢٤٣.٥١٥٣٦١٧.٥رحمه محمود ذكى دمحم٦٨١٤ ٥٣.٥

٧٦٣٧٥٤.٥٣١.٥٢٥٦١٥.٥٣٦١٧رغده احمد زكرى محمود٦٨١٥ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٣٣٢.٥٢٥٦١٥٣٦.٥١٧ريم عماد احمد حسن٦٨١٦ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٤٥٢٣٢٢٤٤.٥١٥.٥٣٢١٧زينب محمود زكرى محمود٦٨١٧ ٥٣

٧٩٣٥.٥٥٥٤٠٢٦٧.٥١٧.٥٣٩١٨ساره عبده دمحم احمد٦٨١٨ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠١٧.٥٣٨١٧سميه عصام احمد دمحم٦٨١٩ ٥٨

٠٠٠٠٠٠٠٠سهر طارق السيد المرغنى٦٨٢٠ ٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٦.٥١٧.٥شروق احمد دمحم السيد٦٨٢١ ٤٥

٦٨٣٠٤٨٣١٢٢٦١٦.٥٣٤.٥١٧شروق السيد دمحم حسين٦٨٢٢ ٤٩

٧٤.٥٣٨٥٥.٥٣٩٢٥٩١٥٣٤.٥١٦.٥شهد ابراهيم شعبان ابراهيم٦٨٢٣ ٥٢

٧٨٤٠٥٨٣٩.٥٢٧١.٥١٦.٥٣٦١٨شهد خالد حامد دمحم٦٨٢٤ ٥٦

٦٦.٥٣٤٥٤.٥٣٥٢٣٧١٦.٥٣٤١٨.٥شيماء عيد بكرى السيد٦٨٢٥ ٤٧

٧٣.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٥٩١٥٣٦.٥١٧شيماء يوسف دمحم عبدهللا٦٨٢٦ ٥٤

٧٦.٥٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥عفاف مصطفى حسين عبدالحميد٦٨٢٧ ٥٨
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٦٤٣٢٤٧٣٠٢٢٩١٦٣٤.٥١٦.٥فاطمه ابراهيم دمحم دمحم٦٨٢٨ ٥٦

٦٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨١٥٣٤.٥١٦.٥فاطمه عاطف عبدالكريم على٦٨٢٩ ٥٦

٦٨.٥٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٣.٥١٨لبنى محي عبدالعظيم عبدالحميد٦٨٣٠ ٥٠

٧١.٥٣٥٥٥٣٦.٥٢٥٣١٦.٥٣٥١٧.٥مؤمنه على محمود على٦٨٣١ ٥٥

٧٣.٥٣٩٥٣٣٩٢٦١.٥١٦٣٩.٥١٧.٥مارتين برسوم عريان ابو سيف٦٨٣٢ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٥٤٣٨٢٦٠١٦.٥٣٥.٥١٩.٥منةهللا ابراهيم ابو العباس دمحم٦٨٣٣ ٥٧

٦٤.٥٣٣.٥٤٥٢١٢١٨١٥٣٢١٧منه سيد حسين حموده٦٨٣٤ ٥٤

٥٤٣٠.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٢.٥١٦نعمة ابراهيم عبدالحميد الصغير عثمان٦٨٣٥ ٥٣

٧٢.٥٣٦٥٢٣٨.٥٢٥٨١٥.٥٣٥.٥١٧نعمه الصبرى احمد دمحم٦٨٣٦ ٥٩

٦٩.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٦١٨والء دمحم حمدى عبدالرازق٦٨٣٧ ٥٢

٧٢٣٤٤٦٣٤.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٤١٧ياسمين صالح عبدالعزيز صادق٦٨٣٨ ٥٦
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االسماعيلية جنوب بدر االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٢٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٠.٥١٧٣٦١٨.٥اسراء احمد ابراهيم دمحم٦٨٣٩ ٥٥

٧٥٣٩٥٢.٥٣٧٢٦١.٥١٧٣٦.٥١٦اسراء صديق دمحم محمود٦٨٤٠ ٥٨

٧٦٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٨١٨.٥اسراء كمال عبدالعزيز ابراهيم مصطفى٦٨٤١ ٥٨

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٥١٧اسراء نشات السيد عبده٦٨٤٢ ٥٩

٧٣٣٥٤٥٣٠٢٢٩١٥٣٣.٥١٧.٥اسماء احمد عبدالمنعم دمحم٦٨٤٣ ٤٦

٧٤.٥٣٦٥٠٣٦٢٥٣.٥١٥.٥٣٥١٨اسماء سامي حسن محمود٦٨٤٤ ٥٧

٧٣.٥٣٧٥٠.٥٣٨٢٥٤١٥.٥٣٣.٥١٨اسماء صبحى ابراهيم سويلم٦٨٤٥ ٥٥

٧٥٣٥.٥٥٤٣٨٢٦١.٥١٨.٥٣٦١٨.٥اسماء عبدالمنعم على حسين٦٨٤٦ ٥٩

٦٤٣١.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٤١٧اسماء عصام احمد سيف النصر٦٨٤٧ ٤٩

٧٦٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨١٦٣٦.٥١٨اسماء دمحم سليمان مصطفي٦٨٤٨ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٢٣٢.٥٢٥١١٦.٥٣٧.٥١٧اسماء دمحم محيسن السيدمحيسن٦٨٤٩ ٥٥

٧٧٣٧٥٧٣٨٢٦٧١٧.٥٣٨١٧اشرقت حسن دمحم على٦٨٥٠ ٥٨

٧٢٣٧.٥٤٧٣٣.٥٢٤٢١٦٣٤.٥١٧االء ابراهيم حسن ابراهيم٦٨٥١ ٥٢

٧٥.٥٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٨االء اسامة دمحم احمد العايدي٦٨٥٢ ٥٩.٥

٧٦.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٠١٨٣٩١٨االء اسماعيل على دمحم عياده٦٨٥٣ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٧.٥االء اشرف ابراهيم محمود٦٨٥٤ ٥٩

٧٦٣٦.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٨١٧االء السيد دمحم ابراهيم٦٨٥٥ ٤٥

٧٧.٥٣٠٥٢٣٣٢٣٧.٥١٥٣٥.٥١٨امال عادل ثابت عبدالرحيم٦٨٥٦ ٤٥

٧٥٣٨٥١.٥٣٤.٥٢٥١١٥.٥٣٥.٥١٨.٥امل خالد غريب السيد الجوهرى٦٨٥٧ ٥٢

٧٠٣٧٤٥٣٠.٥٢٣١.٥١٥٣٧١٦امل سيد عبدالحميد السيد٦٨٥٨ ٤٩

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٧١٦٣٨.٥١٨امل عالء الدين مرسى عبداللطيف٦٨٥٩ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٧٥٣٣٨٢٦٢١٧٣٧١٧امنية على جابر حسن٦٨٦٠ ٥٥.٥

٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٧.٥٣٧١٧امنية دمحم ابراهيم عبدهللا٦٨٦١ ٥٩

٧٤.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٢٢٤٠١٥.٥٣٦.٥١٦.٥اميره اشرف دمحم علي ابراهيم٦٨٦٢ ٥٥.٥

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٨١٥.٥٣٤.٥١٦.٥اميره عصام أحمد سيف النصر٦٨٦٣ ٥٠

٧٣٣٦.٥٥٤.٥٣٤٢٥١١٨.٥٣٦١٥.٥امينة حسن نورالدين دمحم٦٨٦٤ ٥٣

٦٥.٥٣١٣٦٣٤.٥٢٢٠١٧٣٤١٦.٥امينة كمال حسنى فرج٦٨٦٥ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢١٥.٥١٥٣٣١٥.٥امينة دمحم محمود حسين أحمد٦٨٦٦ ٥٠

٦٢.٥٢٦٣٨٣٠٢٠٤١٥٣٣.٥١٨انجي خالد عبدالرؤف مصطفى مصطفى٦٨٦٧ ٤٧.٥

٦٧٣٣٤٩.٥٣٢٢٣٢.٥١٦٣٥.٥١٧.٥ايمان اشرف السيد حامد٦٨٦٨ ٥١

٧٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٥١٧٣٩١٦.٥ايمان شاكر السيد مصطفى٦٨٦٩ ٥٣.٥
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٧٧.٥٣٨٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ايه السيد عطيه خميس٦٨٧٠ ٦٠

٦٣٣٠٤٨٣٠٢٢١.٥١٥٣٥.٥١٦.٥ايه ثروت ابراهيم دمحم الطاهر٦٨٧١ ٥٠.٥

٦٥.٥٣١٤٥٣٨٢٣٣١٥٣٤١٦ايه حسن السيد اسماعيل٦٨٧٢ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٣.٥٤٠٢٦٣١٥.٥٣٩١٦.٥ايه حمدي احمد عبدالحافظ٦٨٧٣ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦١٧.٥٣٦.٥١٦.٥ايه صبحي علي دمحم٦٨٧٤ ٥٨

٧٤٣٤٥٣٣٦.٥٢٤٢.٥١٧٣٥.٥١٦ايه عبده عبدالرحيم محمود بدران٦٨٧٥ ٤٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٨٢٥٨.٥١٥٣٦.٥١٨ايه عربى عبدهللا السيد٦٨٧٦ ٥٨

٥٢٢٤.٥٣٨٢١١٧٠١٥٣٢.٥١٦ايه غريب دمحم غريب٦٨٧٧ ٣٤.٥

٧٢.٥٣١.٥٥٤٣١٢٣٩١٥٣٤١٧ايه متولى عبده عبدالرازق٦٨٧٨ ٥٠

٦٨.٥٣١٤٧٣٨٢٣٨١٥٣٤١٧.٥ايه دمحم احمد دمحم٦٨٧٩ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٧.٥١٦ايه دمحم حمدهللا دمحم٦٨٨٠ ٥٤.٥

٦٨٣٦٥١.٥٣٩.٥٢٥٢١٥.٥٣٦١٦ايه هشام على حسن صالح٦٨٨١ ٥٧

٧٣٣٤٥٣٤٠٢٥٦١٥٣٧١٦.٥بسمة احمد ابراهيم الدسوقى٦٨٨٢ ٥٦

٧٧.٥٣٧٥٧٤٠٢٦٩.٥١٥.٥٣٤١٧بسملة اسامة عبدهللا ابراهيم٦٨٨٣ ٥٨

٧٢٣٢٤٧.٥٣٩٢٤١١٥٣٥١٦بسملة كمال ابراهيم محمود٦٨٨٤ ٥٠.٥

٧٦٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٧٣٧١٧تبارك عفيفى ابوسريع دمحم٦٨٨٥ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٦٥٢.٥٣٩٢٦٢١٧٤٠١٨تسنيم حمدي ابراهيم سويلم٦٨٨٦ ٥٩

٦٦٣٣٥٠٣٩٢٤١.٥١٥٣٢.٥١٦تقى حسن جالل حسن مرسى٦٨٨٧ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٩٢٦١١٥.٥٣٧.٥١٧جنه احمد منصور فشير٦٨٨٨ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٥.٥٤٨٣٩٢٤٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥حبيبة خالد دمحم محمود٦٨٨٩ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٥١٥.٥٣٧.٥١٦حسناء السيد علي فراج٦٨٩٠ ٥٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠حسناء دمحم عبدالجليل عبدهللا٦٨٩١ ٠

٧١٣٨.٥٥٦٤٠٢٦٢.٥١٦٣٨.٥١٦.٥حنان هاشم سعد يوسف دمحم٦٨٩٢ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٠.٥٤٠٢٦١.٥١٥٣٨١٦حنين صابر جمال السيد٦٨٩٣ ٥٨.٥

٧٣٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٦٦١٥.٥٣٨.٥١٧خلود شاهين حسن محمود٦٨٩٤ ٥٧

٧٧٣٦.٥٥٨٤٠٢٧١.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥خلود شريف الراعي انور٦٨٩٥ ٦٠

٧١٣٥٥٤٣٩٢٥٤١٥.٥٣٧١٧خلود شعبان سعد احمد٦٨٩٦ ٥٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٢٣٦٢٤٦.٥١٦.٥٣٤١٦.٥خلود على عبدالجواد قرنى٦٨٩٧ ٥٠.٥

٧٤٣٧٥٠.٥٣٩٢٥٦.٥١٥٣٦.٥١٦.٥دنيا خالد زغلول دمحم٦٨٩٨ ٥٦

٦٨٣٥٤٩٣٧٢٤١١٧.٥٣٨١٧.٥دنيا دمحم حسانين احمد٦٨٩٩ ٥٢

٧٣٣٤.٥٥٢.٥٣٥٢٤٧١٨٣٨١٧دنيا مصطفى حنفي عبدالاله٦٩٠٠ ٥٢

٧٨٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٧٣٧١٨.٥دنيا هانى مصطفى دمحم حسين٦٩٠١ ٥٨
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٦٠٣٣.٥٣٨.٥٢٣٢٠٧١٦.٥٣٥١٨دينا احمد حسين احمد٦٩٠٢ ٥٢

٧٣٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٨١٨.٥ذكري ابراهيم جمال السيد٦٩٠٣ ٥٣

٦٨٣٥٤٥.٥٣٣٢٣٥.٥١٥٣٨١٨رانيا عصام عثمان بغدادي٦٩٠٤ ٥٤

٧٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧٣٨١٩رحاب احمد سالم الطيب٦٩٠٥ ٥٩

٦٩.٥٣٣.٥٤٦٢٢٢١٨١٥٣٦١٨رحاب محمود ابراهيم عبادي٦٩٠٦ ٤٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٧٣٥.٥١٧.٥رحمة جهاد خليفة عبدالرحيم٦٩٠٧ ٥٥

٦٩.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٣٥١٦٣٥.٥١٧رحمة عمر دمحم يوسف٦٩٠٨ ٥٦

٦٨.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٧١٨رحمة مصطفي احمد محمود٦٩٠٩ ٤٥

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٤١٥.٥٣٨١٧.٥رحمه تامر ابراهيم احمد مصطفى٦٩١٠ ٥٩

٧٨٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٩١٨٣٩.٥١٨رحمه دمحم السيد عيسى٦٩١١ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦١٨٣٨١٨.٥رحمه دمحم جابر السيد٦٩١٢ ٥٩

٧٢.٥٣٦.٥٥١٣٦٢٥٤١٥.٥٣٩١٩رضوه مصطفى زناتى عبدالعال٦٩١٣ ٥٨

٧٨٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٩رغد دمحم ابراهيم قطب٦٩١٤ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥١٣٩٢٦٣.٥١٧.٥٣٩١٨.٥روان احمد اسماعيل دمحم حسان٦٩١٥ ٥٩

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٣٦٢٣٢١٦.٥٣٨١٦.٥روان العربى السيد غريب ابراهيم٦٩١٦ ٥٤

٦٦٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٦١٨روان دهشان اسماعيل عبدالعزيز٦٩١٧ ٤٩

٧٣.٥٣٦.٥٤٧٣١٢٤١١٦٣٦.٥١٧روان صبيح دمحم نصر الدين٦٩١٨ ٥٣

٧٥.٥٣٧.٥٥٣٣٧.٥٢٥٩.٥١٩٣٦١٦.٥روان طارق محمود عبدهللا٦٩١٩ ٥٦

٥٥.٥٣٤٤٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٣١٨روان عبدالعاطى نصار عبدالعاطي٦٩٢٠ ٥٣

٦٩.٥٣٥.٥٥١٣٦.٥٢٤٩.٥١٧٣٤١٨.٥روان دمحم علي اسماعيل٦٩٢١ ٥٧

٧٧٣٦.٥٥٩٣٨.٥٢٦٨١٨.٥٣٤.٥١٦.٥روان دمحم مهدي مهدي٦٩٢٢ ٥٧

٧٢.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٤٢.٥١٦٣٦.٥١٧روان دمحم هاشم ابراهيم حسن٦٩٢٣ ٥٤

٧٤.٥٣٧.٥٥٥٣٨.٥٢٦١.٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥روان ناصر عبدالرحمن دمحم٦٩٢٤ ٥٦

٧٤.٥٣٤٥٣.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٥.٥٣٤.٥١٧روان هيثم هاشم دمحمهاشم٦٩٢٥ ٥٤

٦٨.٥٣٥.٥٥١.٥٣٧٢٤١١٦.٥٣٤.٥١٦.٥روتانا حسن حداد خليل٦٩٢٦ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٦٥٨٣٩.٥٢٦٧.٥١٨٣٥.٥١٦.٥ريم احمد أسماعيل دمحم حسان٦٩٢٧ ٥٧.٥

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٥١٥٣٨.٥١٦.٥ريم حسام صالح غانم٦٩٢٨ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٥٥٤٠٢٦٧.٥١٧٣٥١٦زينب دمحم عبدالمنعم دمحم عبد الكريم٦٩٢٩ ٥٨.٥

٧١.٥٣٦٥١.٥٣٩.٥٢٥٢.٥١٧٣٧.٥١٦.٥ساره عطية السيد دمحم سليمان٦٩٣٠ ٥٤

٧٥.٥٣٨٥٣٣٨٢٦١.٥١٨٣٦.٥١٦.٥ساره موسي دمحم سعداوى خلف٦٩٣١ ٥٧

٦٨٣٦٤٥٣٤.٥٢٣٧١٥.٥٣٧.٥١٧سالمه سعيد السيد السيد حسن٦٩٣٢ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٥٣٨٢٤٥١٦٣٥.٥١٦.٥سعاد حسين سليمان حسين٦٩٣٣ ٥٥
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٦٦٣٣٤٦.٥٣٧٢٣١.٥١٥.٥٣٦١٦.٥سعاد دمحم حسين دمحم نصار٦٩٣٤ ٤٩

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٩٣٦.٥١٦.٥سلمى عادل معالى مصطفى٦٩٣٥ ٥٩

٧٦٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٨١٨سما دمحم حسني عبدالعزيز٦٩٣٦ ٥٦.٥

٧١.٥٣٤.٥٤٨٣٩.٥٢٤٨.٥١٥٣٦١٧.٥سميرة السعيد عطية ابراهيم خضر٦٩٣٧ ٥٥

٦٨٣٦٤٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٧١٦سها احمد عبدالحى عبد الرحمن٦٩٣٨ ٥٢.٥

٧٧٣٧.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦٠١٥٣٧١٦سها مصطفى سليمان مصطفى٦٩٣٩ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٥٥٤٣٥.٥٢٥١١٧٣٧.٥١٦سهير زامل ابراهيم بيومى احمد٦٩٤٠ ٥١

٧٥.٥٣٥٥٠٣٨٢٤٧.٥١٨٣٦.٥١٧.٥سهيله صابر عبدالعاطى سليمان٦٩٤١ ٤٩

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٧.٥٣٧.٥١٨.٥شروق احمد فاروق ابراهيم٦٩٤٢ ٥٩

٧٦٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٣.٥١٨٣٧١٧.٥شروق وائل فيصل سليمان٦٩٤٣ ٥٩

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٧١٨٣٦١٧.٥شهد احمد يوسف يوسف٦٩٤٤ ٦٠

٧٨٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦٢٠٣٨١٧شهد اشرف صابر دمحم السيد٦٩٤٥ ٦٠

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٧١٨.٥٣٦.٥١٦شهد شادى السيد احمد السيد٦٩٤٦ ٦٠

٧٥.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٣.٥١٧.٥٣٨١٧شهد دمحم البدري دمحم٦٩٤٧ ٥٩

٧٦٣٩٥٩٤٠٢٧٢١٧٣٧.٥١٧شهد هشام السيد عبداللطيف٦٩٤٨ ٥٨

٧١٣٧٥٦.٥٣٩.٥٢٦٠١٦٣٧١٥.٥شيماء دمحم عبدالسميع دمحم٦٩٤٩ ٥٦

٦٩٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢٣٠.٥١٥٣٦١٥.٥شيماء دمحم غريب غريب ابراهيم٦٩٥٠ ٥١.٥

٥٥٣٠.٥٤٦.٥٣٣٢١٠١٥٣٦.٥١٦شيماء مسعد دمحم حسن٦٩٥١ ٤٥

٧٢.٥٣٨٥٤٣٩٢٥٦١٦.٥٣٧١٦.٥صفا دمحم سعيد رمضان٦٩٥٢ ٥٢.٥

٦٥.٥٣٠.٥٤٧٣٢٢٢٦١٥٣٨١٦.٥عبير صالح عبدالستار سليمان دمحم٦٩٥٣ ٥١

٦٨٣٠٤٥٣٣٢٢٣١٥٣٤.٥١٧.٥عفاف محمود عبدالعزيز محمود دمحم شاهين٦٩٥٤ ٤٧

٥٤٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٠.٥١٥٣٥١٧علياء السيد احمد محمود٦٩٥٥ ٤١

٦٩.٥٣٦٥٣.٥٣٩٢٥٢١٥٣٤١٧علياء دمحم السيد توفيق احمد٦٩٥٦ ٥٤

٦٨.٥٣٠٤٩.٥٣٨٢٣٨.٥١٥٣٦١٧.٥فاطمه احمد دمحم أحمد خليل٦٩٥٧ ٥٢.٥

٧٦٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥فاطمه اسامه محمود نصر٦٩٥٨ ٥٧.٥

٧٢٣٦٥٢٣٦٢٥١١٦٣٧.٥١٦.٥فاطمه جودة رجب جودة٦٩٥٩ ٥٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٣١٦٣٢.٥١٧.٥فاطمه دمحم السيد دمحم٦٩٦٠ ٥٧

٧٤٣٧٥١٣٨٢٥٥.٥١٦٣٥١٧فاطمه دمحم فاروق على٦٩٦١ ٥٥.٥

٥٣٢٥٤٥٢٢١٩٠١٥٣٤١٦فاطمه محمود ابراهيم دمحم ابراهيم٦٩٦٢ ٤٥

٧٣.٥٣٩٥٧٣٩٢٦٢.٥١٧٣٨.٥١٧.٥فاطمه هانى ابراهيم عبدالحميد على٦٩٦٣ ٥٤

٦٥٣٢٤٨٣١٢٢٥.٥١٦٣٨١٧.٥فرح ابراهيم دمحم على٦٩٦٤ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٣١١٦٣٧١٨فرح دمحم جالل عبدالوهاب٦٩٦٥ ٤٩.٥
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٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦٧١٥.٥٣٧١٧لبنى جاد احمد عبدالحميد٦٩٦٦ ٥٦

٧٤.٥٣٣٥٢.٥٣٨٢٥١١٨٣٧١٦ليلى احمد عباس الطيرى٦٩٦٧ ٥٣

٧٥.٥٣٤.٥٥١٣٨٢٥٧١٨٣٧.٥١٧.٥ليلي خالد يوسف محمود٦٩٦٨ ٥٨

٦١.٥٢٦٤٥٣٠٢١٦١٥.٥٣٤١٦.٥مروة جمعة دمحم ابراهيم٦٩٦٩ ٥٣.٥

٧٦٣٣.٥٥٧.٥٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٤١٧مروة دمحم صالح احمد٦٩٧٠ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٦٣٩٢٥٩.٥١٧.٥٣٦١٧.٥مريم ابراهيم احمد إبراهيم أحمد٦٩٧١ ٥٥.٥

٧٠٣٣٥٠.٥٣٨٢٤٦.٥١٨٣٥.٥١٦.٥مريم احمد حسن عبدالباقى٦٩٧٢ ٥٥

٧٥٣٧٥٩٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٢.٥١٨مريم احمد سعد حسن٦٩٧٣ ٥٩

٧٦٤٠٦٠٤٠٢٧٥١٧٣٤.٥١٨مريم احمد سليمان عابد٦٩٧٤ ٥٩

٦٧.٥٣٣٤٦٣١٢٢٢.٥١٦٣٢.٥١٦.٥مريم احمد علي احمد٦٩٧٥ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٦٣٣٢٣٠١٦.٥٣٦.٥١٦مريم احمد دمحم علي٦٩٧٦ ٥١.٥

٧٦٣٨٥٨٤٠٢٦٦١٨٣٨.٥١٧مريم دهشان حنيدق على٦٩٧٧ ٥٤

٦٢٣١.٥٤٩.٥٣٣.٥٢٢٩.٥١٨٣٦.٥١٦مريم عبدهللا رجب السيد عبد المجيد٦٩٧٨ ٥٣

٦٩٣٥.٥٥١٣٨٢٤٢.٥١٦٣٨١٦.٥مريم مصطفى حسين مفرج٦٩٧٩ ٤٩

٦٧.٥٣٤٤٥٣٢.٥٢٢٩١٧٣٦.٥١٦.٥مريم معالي دمحم صالح٦٩٨٠ ٥٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩.٥١٦.٥مريم منصور ابراهيم منصور يوسف٦٩٨١ ٥٧

٦٦٣٢.٥٤٨٣٧٢٣٤١٥.٥٣٦١٦.٥ملك احمد السيد دمحم السيد٦٩٨٢ ٥٠.٥

٥٣٢٥٤٥٣٤٢٠٦١٦٣٩١٦.٥ملك احمد سعد الدين عبدالحميد احمد٦٩٨٣ ٤٩

٦٠.٥٣٠٤٥٣٢٢١٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥ملك اسامة خليل عوض هللا٦٩٨٤ ٥١

٧٦٣٧٥٣.٥٣٩٢٦٢١٦٣٦.٥١٦.٥ملك سامح على حوام٦٩٨٥ ٥٦.٥

٧٧٤٠٦٠٤٠٢٧٦١٨٣٨١٦.٥منار طه على طه٦٩٨٦ ٥٩

٦٨٣٢٥١٣٧.٥٢٤٢.٥١٥٣٢.٥١٦.٥منار دمحم اسماعيل على٦٩٨٧ ٥٤

٦٠٢٤٤٥٣٠٢٠٤١٥٣٤.٥١٦.٥منار دمحم محمود فارس٦٩٨٨ ٤٥

٧٠٣٥٥٣.٥٣٧.٥٢٤٥.٥١٧٣٤.٥١٦منةهللا حمودة عبده احمد جالل٦٩٨٩ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٧١٦.٥منةهللا عصام دمحم احمد٦٩٩٠ ٥٩

٧٨٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٨١٦.٥منةهللا عالء دسوقى دمحم٦٩٩١ ٥٩

٦٠٢٦٤٨٣٠٢١٥.٥١٥٣٧١٦.٥منةهللا دمحم رجب يوسف٦٩٩٢ ٥١.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠منةهللا دمحم عبدالفتاح دمحم منصور٦٩٩٣ ٠

٦٩.٥٣١٥٣٣٦.٥٢٤٣١٥٣٥.٥١٦.٥منةهللا دمحم على عدالن٦٩٩٤ ٥٣

٥٣٢٣.٥٤٥٢٠.٥١٩٢١٥٣٤.٥١٦منةهللا دمحم غريب طه٦٩٩٥ ٥٠

٧٢٣٥٥٤٣٩.٥٢٥٥.٥١٦٣٨.٥١٦.٥منه اشرف عطيه حلبى٦٩٩٦ ٥٥

٦٣.٥٣٠٤٦٣٢.٥٢١٧١٥٣٦.٥١٦.٥منه السيد ماهر جميل سليم٦٩٩٧ ٤٥
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٦٩٣٥٥١٣٥.٥٢٤٤١٥٣٥.٥١٦.٥منه الشبراوي سعد حامد احمد٦٩٩٨ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٢٥٤.٥٣٢٢٤٢.٥١٦٣٤.٥١٧منه حاتم صبحى دمحم٦٩٩٩ ٥١.٥

٦٧.٥٣٠٤٧٣١.٥٢٢٥.٥١٥٣٤.٥١٧منه حربي ابراهيم عثمان٧٠٠٠ ٤٩.٥

٥٢.٥٣٢.٥٤٥.٥٢١.٥١٩٨١٥.٥٣٣.٥١٥.٥منه حسين دمحم سالمه٧٠٠١ ٤٦

٧٢.٥٣٧٥٦٣٩.٥٢٦٢٢٠٣٧.٥١٦.٥منه سباعى السيد حامد٧٠٠٢ ٥٧

٦٦٣٤.٥٤٨٣٠٢٢٣.٥١٦٣٤١٧.٥منه سيد بركات رجب٧٠٠٣ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٦٩١٧.٥٣٧١٧.٥منه عبدالعليم احمد فراج٧٠٠٤ ٥٤

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥منه عبدالناصر حسين دمحم٧٠٠٥ ٥١

٧٨.٥٣٨.٥٥١.٥٣٩٢٦٦.٥١٧٣٧.٥١٦.٥منه عصام سالم مصطفى٧٠٠٦ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥منه دمحم عيسى رمضان٧٠٠٧ ٥٦

٦٠٣٠٤٩٣٣٢١٧١٦.٥٣٥.٥١٥.٥منه دمحم دمحم عوض٧٠٠٨ ٤٥

٤٦.٥٣١٤٦٢٠١٩٥.٥١٥.٥٣٠١٥.٥مها البدري عبدالموجود سعيد٧٠٠٩ ٥٢

٧٤٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٠١٧٣٨١٥مها سيد عباس محمود٧٠١٠ ٥٣

٧٣.٥٣٨٥٣.٥٣٨٢٦١١٨٣٧.٥١٦مها مهدي علي حسن٧٠١١ ٥٨

٦٠٣٨.٥٥٠٣٥.٥٢٣٤١٧٣٧.٥١٥مها هاني دمحم عبدالفتاح٧٠١٢ ٥٠

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٨١٨.٥٣٩١٦مى احمد عبدالحميد دمحم٧٠١٣ ٥٨

٦٧.٥٣٨٥١.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٧٣٥.٥١٥.٥مى سعيد السيد دمحم٧٠١٤ ٥٣

٧٣.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٦٤١٧.٥٣٩١٥.٥مى عبدالعزيز حسن على الجمال٧٠١٥ ٥٤

٧٩.٥٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٣١٦٣٨١٥.٥مى غريب محمود السيد٧٠١٦ ٥٨

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٥٣٠١٥مى دمحم محمود فارس٧٠١٧ ٤٧

٧٢.٥٣٣.٥٤٧٣٦٢٤٥١٧٣٨١٥.٥ميار عطية عبدالفتاح دمحم٧٠١٨ ٥٦

٧٧.٥٣٨٥٤٣٨.٥٢٦٣١٩٣٥١٦ناريمان شعبان دمحم على٧٠١٩ ٥٥

٧٥٣٨٤٩٣٨٢٥٧١٩٣٩١٦نجوى وحيد حمادة دمحم٧٠٢٠ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٣٣٧٢٦٠١٨٣٦.٥١٥.٥ندى ابراهيم مسلم غنمى٧٠٢١ ٥٥

٧٣.٥٣٥٤٦.٥٣٢٢٣٩١٨٣٩١٥.٥ندى احمد حسن عبدالرحيم٧٠٢٢ ٥٢

٥٠٣١٤٥٢١١٩٦١٨٣٥١٥.٥ندى احمد درويش مصطفى عطيه٧٠٢٣ ٤٩

٧١.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٦٢٥١.٥١٧٣٨١٥.٥ندى اسماعيل دمحم اسماعيل٧٠٢٤ ٥٦

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٥١٩.٥٣٧.٥١٦ندى حنيدق دمحم منصور٧٠٢٥ ٥٩

٧٤٣٦.٥٤٥٣٦.٥٢٤٤١٨٣٥.٥١٦ندى عاطف رمضان ابراهيم٧٠٢٦ ٥٢

٧٥.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٩٢٥٦١٩٣٧.٥١٥ندي دمحم حسن السيد٧٠٢٧ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٦٣٨٢٤٣١٩٣٩١٦ندى دمحم فاروق على٧٠٢٨ ٥٢

٧٦٣٥٥٣٣٩٢٥٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٦ندى مصطفى غريب غريب ابراهيم٧٠٢٩ ٥٥.٥
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٤٩٢٢٣٤.٥٢١١٧١.٥١٦.٥٣٤.٥١٦ندي ممدوح السيد رمضان٧٠٣٠ ٤٥

٧٢.٥٣٥٤٦٣٧.٥٢٤٧.٥١٩.٥٣٨.٥١٦.٥ندي يسري عبدالسالم عبدهللا٧٠٣١ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٨١٧.٥٣٧١٥.٥نرمين احمد السيد ابراهيم٧٠٣٢ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٨١٦.٥نرمين دمحم حسانين شاكر٧٠٣٣ ٥٩

٥٣٢٢٣٣.٥٢٠.٥١٧٤.٥١٥٣٤١٥.٥نسمة عبده علي دمحم٧٠٣٤ ٤٥.٥

٥٢.٥٢٣.٥٣٨.٥٢١.٥١٨١١٥٣٤١٥نسمه سيد سعدالدين عبدالحميد٧٠٣٥ ٤٥

٦٠٢٢.٥٣٨٣٠١٩٧١٥٣١١٥نصرة هاني احمد دمحم حمادة٧٠٣٦ ٤٦.٥

٧٧٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٧٠١٧.٥٣٦.٥١٦نعمة عبدهللا عبدالسالم عبدهللا٧٠٣٧ ٥٩

٧٧.٥٣٥.٥٥٤٣٦.٥٢٥٧.٥١٨٣٧١٥.٥نهال سيد سالمة ابراهيم زيدان٧٠٣٨ ٥٤

٥٢.٥٢٣.٥٣٧٣٠١٩٣١٦.٥٣٥١٦نهى دمحم عكاشة عوضين٧٠٣٩ ٥٠

٥٠.٥٢٣٣٧٢١١٧٩١٥.٥٣٢١٥نورا عصام عيد عطوة٧٠٤٠ ٤٧.٥

٧٩٣٨٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٣٧١٧نورا دمحم محمود حسن٧٠٤١ ٥٩

٤٩٢٢٣٤.٥٢١١٧١.٥١٧٣٥١٥.٥نوره حجاج فوزي دمحم٧٠٤٢ ٤٥

٥١٢٢٤٥٢١١٨٥.٥١٦.٥٣٨١٥.٥نورهان ابراهيم كمال ابراهيم على٧٠٤٣ ٤٦.٥

٤٨.٥٢٢٣٦.٥٢٠١٧٢١٥٣٢.٥١٥.٥نورهان احمد أبو بكر دمحم ابراهيم٧٠٤٤ ٤٥

٦٢٢٥٤٥٢١.٥١٩٣.٥١٨٣٣١٦نيرة احمد دمحم احمد٧٠٤٥ ٤٠

٧٤٣٧٥٣.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٨٣٨١٥نيرة دمحم اسماعيل عبدالحميد٧٠٤٦ ٥٦.٥

٦٠٢٣٤٥٣٢.٥٢٠٥.٥١٦٢٦١٦نيرة دمحم موسى غانم٧٠٤٧ ٤٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٣٩.٥١٦.٥هاجر احمد فاروق احمد٧٠٤٨ ٥٨.٥

٧٣٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥١.٥١٨٤٠١٦.٥هاجر عبدالناصر علي علي السيد٧٠٤٩ ٥٢

٧٤.٥٣١.٥٤٧.٥٣٦٢٣٦.٥١٨.٥٤٠١٨هدى طارق دمحم محمود٧٠٥٠ ٤٧

٧٣.٥٣٥٤٩.٥٣٤٢٤٥١٨.٥٣٩١٨هدى عبدالحميد سالم على٧٠٥١ ٥٣

٧٣٣٧.٥٥٥٣٨٢٥٨.٥١٨٣٨١٦.٥هدى دمحم عبدالرازق على السيد٧٠٥٢ ٥٥

٦٢.٥٢٢٤٥٢٣.٥٢٠٥١٥.٥٣٠١٥.٥هدى ياسر دمحم عوضين٧٠٥٣ ٥٢

٥٢.٥٣٠٣٨٢٢١٨٨١٦.٥٣٢.٥١٥هدير محمود حسن محمود٧٠٥٤ ٤٥.٥

٧١٣٩٤٥.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٧هدير هانى حسين حسن٧٠٥٥ ٥٤.٥

٧٦٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٩.٥١٧.٥٣٩.٥١٧.٥هند جمال مصطفي كامل٧٠٥٦ ٦٠

٦٢٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٧٣١.٥١٥ورد السيد ابراهيم حسن٧٠٥٧ ٥١.٥

٧٢٣٤٥٤.٥٣٦٢٤٦.٥١٧.٥٣٦١٧وفاء دمحم حسن دمحم٧٠٥٨ ٥٠

٧٤.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٣١٧٣٨.٥١٧والء احمد عثمان عبدالراضي٧٠٥٩ ٦٠

٦٧.٥٣٥.٥٥١٣٣٢٤١.٥١٥٣٦.٥١٦.٥ياسمين ابراهيم محمود حسين٧٠٦٠ ٥٤.٥

٧٢٣٢.٥٥٢.٥٣٤٢٤٥.٥١٥٣٦.٥١٧ياسمين احمد حمد هللا دمحم٧٠٦١ ٥٤.٥
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٧٢.٥٣٤.٥٥٧.٥٣٨٢٥٦١٥٣٨١٦.٥ياسمين ايهاب صالح لطفى٧٠٦٢ ٥٣.٥

٧١.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٥٢٤٧١٥٣٦.٥١٦.٥ياسمين حسين الشافعي دمحم دمحم حمزاوي٧٠٦٣ ٥٤.٥

٧٠٣٦٥٧٣٦.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ياسمين سيد دمحم عبدالهادى٧٠٦٤ ٥٧

٧٨٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٣٥.٥١٥.٥ياسمين دمحم اسماعيل حسين نصار٧٠٦٥ ٥٩

٧٥٣٥.٥٥٥٣٨٢٥٧.٥١٧٣٥١٦.٥ياسمين محمود كمال محمود٧٠٦٦ ٥٤

٧٣٣٥٥٧.٥٣٢.٥٢٥١١٥٣٧١٦ياسمين ناصر كمال عبدالبديع٧٠٦٧ ٥٣

٧٧٣٤.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥ياسمين ياسر غريب ابو عامر السنوسي٧٠٦٨ ٥٩

٦٤.٥٣٣٤٦.٥٣٠٢٢٤١٦.٥٣٦١٦.٥اميرة عصام عبد الفتاح السيد٢٢٤٧٨ ٥٠

٦٤.٥٣٣٤٥٣١٢٢٧٠٣١١٥نجالء دمحم عبد الغنى محمود٢٢٥٦٠ ٥٣.٥

٦١.٥٣٣.٥٤٥٢٣.٥٢٠٩.٥١٥٣٠١٦.٥مها عبد هللا ابراهيم دمحم٢٢٩٦٩ ٤٦

٦٦.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٢٠١٥٣٤١٦.٥والء علي بخيت عبد الباري٢٢٩٧٣ ٤٦.٥

٧١.٥٣٥.٥٣٩.٥٢٠٢٢٠.٥١٠٣٦١٦.٥اسراء ابراهيم دسوقى عبد السالم٢٣٠٢٠ ٥٤
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االسماعيلية جنوب الشهيد ابراهيم دمحم عبدالحليم االعدادية مشتركةاالدارة المدرسة
٦٣٣٤.٥٤٨٣٠٢٢٠.٥١٦٣٥١٥احمد ابراهيم قاسم دمحم٧٠٦٩ ٤٥

٦٧٣٣٤٧٣٤٢٢٨.٥١٥٣٦.٥١٥احمد ايهاب ابراهيم دمحم٧٠٧٠ ٤٧.٥

٦٨٣٤٤٥٣٠٢٢٨١٥.٥٣٦.٥١٦.٥احمد صابر صابر اسماعيل٧٠٧١ ٥١

٧٣.٥٣٥٥٠٣٤٢٤٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٥احمد نصر السيد معوض٧٠٧٢ ٥٤

٥٠.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٥.٥١٥اسماعيل جمال اسماعيل عبدالقادر٧٠٧٣ ٤٥

٧١.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٢٢٤٠١٥.٥٣٧.٥١٥بالل دمحم سيد احمد حسن٧٠٧٤ ٥٣.٥

٦٦٣٦٤٦.٥٣٣.٥٢٣٤١٥.٥٣٨١٥حسين عبدالرؤوف على ابراهيم٧٠٧٥ ٥٢

٧١٣٧٤٧.٥٣٥٢٤١.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥سيد صابر السيد حسن٧٠٧٦ ٥١

٦٣٣٣.٥٤٥٣١٢٢٤.٥١٦.٥٣٩١٧سيف دمحم حامد احمد٧٠٧٧ ٥٢

٥٣٣٢٣٨.٥٢١.٥١٩٥١٧٣٣١٨عبدالبديع دمحم عبدالبديع التميمى٧٠٧٨ ٥٠

٧٥٣٩٥١٣٦.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥عبدالرحمن جالل حسن بركات٧٠٧٩ ٤٩

٧٤.٥٣٦.٥٤٥.٥٣٤٢٤١.٥١٧.٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن عماد الدين عبدالرحمن مسلم٧٠٨٠ ٥١

٦٢.٥٣٤.٥٤٥٣٠.٥٢٢٠.٥١٧٣١١٧عبدالرحمن محمود دمحم مرسي٧٠٨١ ٤٨

٦٩.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٤٢٥٣.٥١٧٣٧.٥١٧عالء حربى عبدهللا على٧٠٨٢ ٥٧

٦٠٣٦٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٨.٥١٦.٥عالء ربيع محمود شعبان٧٠٨٣ ٥١

٧٢.٥٣٨.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٤٦١٧.٥٣٩١٦.٥على دمحم حسن جادالرب٧٠٨٤ ٥٤

٧١٣٦.٥٤٩٣٢.٥٢٤٥١٨٣٨.٥١٧عمار على السيد محمود٧٠٨٥ ٥٦

٥٣٣٤٤٥٢١.٥١٩١.٥١٥٣٢١٥عمر دمحم سعيد عبدالسالم٧٠٨٦ ٣٨

٦١.٥٣٠.٥٤٥٢٣٢٠٥١٥.٥٣٠١٥عمرو خالد عبدالتواب حسين٧٠٨٧ ٤٥

٦١.٥٣٥٤٧٣٠٢١٨.٥١٧٣٧.٥١٦.٥قاسم احمد قاسم دمحم٧٠٨٨ ٤٥

٧٠.٥٣٨٥٠٣٤٢٤٣.٥١٥.٥٣٥.٥١٧مؤمن مجدى دمحم كمال٧٠٨٩ ٥١

٦٤.٥٣٧٤٩.٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٥١٥.٥دمحم احمد دمحم على٧٠٩٠ ٤٩

٦٥٣٣٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٠١٥دمحم اسماعيل شعبان عبدالحليم٧٠٩١ ٤٧

٦٣٣٤٤٧٢٠.٥٢١٢.٥١٦٣٦١٦.٥دمحم رجب صابر رجب٧٠٩٢ ٤٨

٧٣٣٦.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٤٠.٥١٥.٥٣٧١٧.٥دمحم سليمان عبدالمنعم سليمان٧٠٩٣ ٥١

٦٠.٥٣٥٤٥٢٣٢٠٩.٥١٦.٥٣١١٥دمحم سيد لطفى سليمان٧٠٩٤ ٤٦

٧٦.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٤٣١٦.٥٣٨١٦.٥دمحم كمال حسين دمحم٧٠٩٥ ٤٩

٦٣.٥٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٤١٥٣٠١٥مرسى دمحم احمد مرسى٧٠٩٦ ٤٥

٦٠٣٧٤٥٣٠٢١٧١٦.٥٣٥.٥١٦.٥مصطفي حسين احمد دمحم٧٠٩٧ ٤٥

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢١٦١٦٣٦١٧.٥مصطفى سيد رضوان موسى٧٠٩٨ ٤٥

٥٠٣٢٤٥٢٠١٩٩١٦٣١١٥.٥هانى السيد سعد دمحم٧٠٩٩ ٥٢
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٦٧.٥٣٧٤٧٣٠.٥٢٣١١٥٣٥١٦ياسين سيد سيد عبدالتواب٧١٠٠ ٤٩

٧٥.٥٣٨٥٢.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٦٣٩١٦.٥ياسين معوض عوض معوض٧١٠١ ٥٤

٦٧.٥٢٣.٥٣٨.٥٣٠٢٠٤.٥١٦٣٥.٥١٥يوسف احمد دمحم احمد٧١٠٢ ٤٥

٤٦.٥٣٠.٥٤٦٣٠١٩٨١٧.٥٣٠١٧يوسف شعبان دمحم عبدالغنى٧١٠٣ ٤٥

٦٤٣٣٤٧٣٠٢٢٢١٧.٥٣١١٧يوسف محمود حسين بغدادي٧١٠٤ ٤٨

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٣١٥٣٣١٦اسراء دمحم مرسى دمحم٧١٠٥ ٤٥

٧٧٣٧٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨١٨٣٨.٥١٩االء محمود ابراهيم فضل٧١٠٦ ٥٩

٧٠.٥٣٧.٥٥٤٣٢.٥٢٤٠.٥١٨٣٨.٥١٩ايه طارق دمحم عبداللطيف٧١٠٧ ٤٦

٦٨٣٥٥١.٥٣٠٢٣٢.٥١٨.٥٣٨.٥١٩بسمة نبيل احمد عبدالسالم٧١٠٨ ٤٨

٧٠٣٤.٥٥١٣٢.٥٢٣٤١٨٣٨.٥١٩بسملة شريف السيد على٧١٠٩ ٤٦

٧٧.٥٣٨٥٧.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٨.٥٣٩.٥١٩تسنيم احمد صبحى جوده٧١١٠ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨٣٨٢٧٠.٥١٧.٥٣٩.٥١٨.٥حبيبة احمد عوض معوض٧١١١ ٥٩

٥١.٥٣٠٤٨٣٠٢٠٤.٥١٨.٥٣٣١٧خلود شعبان دمحم عبدالغني٧١١٢ ٤٥

٦٩.٥٣٣٥٠.٥٣٤٢٤٠١٨.٥٣٨.٥١٨.٥رانا ناصر حسن دمحم٧١١٣ ٥٣

٦٠٣٢٥٠.٥٣١.٥٢٢٢١٨.٥٣٨.٥١٨رجاء دمحم عبده حسن٧١١٤ ٤٨

٧١.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٤٢٤٠.٥١٨.٥٣٨.٥١٧روان اسماعيل حامد احمد٧١١٥ ٥١

٦٠٣٠٥٠٣٢.٥٢٢١.٥١٨.٥٣٧١٨ريهام صايم السيد دمحم٧١١٦ ٤٩

٦٠٢٣.٥٤٥٢١.٥١٩٩١٥٣٣١٩سهير دمحم صديق احمد٧١١٧ ٤٩

٧٥.٥٣٦٥٥٣٦.٥٢٥٧١٨.٥٣٧.٥١٨شهد حماده فاروق مرسى٧١١٨ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣١٦.٥٣٦.٥١٨.٥شيماء رمضان السيد حسين٧١١٩ ٤٨

٧١.٥٣٢.٥٤٨٣٥٢٣٩١٨.٥٣٨١٨شيماء عبدالتواب يوسف مرزوق٧١٢٠ ٥٢

٧٣.٥٣٠٤٨.٥٣٤٢٣٩١٧٣٨١٦.٥عبير احمد دمحم احمد٧١٢١ ٥٣

٧٠٣٢.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤٢.٥١٧٣٦.٥١٧علياء احمد مصطفى احمد٧١٢٢ ٥٦

٦٦.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٣٠١٨٣٤١٦فاطمه اسماعيل قاسم احمد٧١٢٣ ٥٤

٦٠٣٠٤٦٣٥٢٢٥١٩.٥٣٨١٧فاطمه عماد عبدالسالم دمحم٧١٢٤ ٥٤

٧٣٣٥٥٢.٥٣٥٢٥١.٥١٩٣٨.٥١٧.٥فرح على عبدهللا صالح٧١٢٥ ٥٦

٦٨.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٣٥١٦.٥٣٨١٦.٥مريم سيد سعيد عبدالسالم٧١٢٦ ٥٦

٧٤٣٠٤٦٣٥٢٤٠١٧.٥٣٦.٥١٦.٥مريم مصطفى على عبدالقادر٧١٢٧ ٥٥

٧٣٣١٥٠.٥٣٤٢٤٥.٥١٧٣٦.٥١٦.٥منةهللا ابراهيم فضل محمود٧١٢٨ ٥٧

٧٦.٥٣٧٥٩٣٩٢٧٠.٥١٩.٥٣٩.٥١٧.٥منى حسين عبدالباقى عبدالتواب٧١٢٩ ٥٩

٧٤٣٠٥١.٥٣٣٢٤٤.٥١٨.٥٤٠١٦.٥هبه احمد السيد دمحم٧١٣٠ ٥٦

٥٢.٥٢٢٤٥٢٣.٥١٩٢١٧.٥٣٥.٥١٦.٥هدى دمحم فهيم مغربى٧١٣١ ٤٩
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٧٥٣١.٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٩٣٩.٥١٨والء على دمحم مرزوق٧١٣٢ ٥٧

٧٣٣٢٤٨.٥٣٣.٥٢٤٣١٩٣٥١٧ياسمين احمد على احمد٧١٣٣ ٥٦

٧٣.٥٣٠٤٦٣٥.٥٢٣٧١٧.٥٣٨١٦.٥ياسمين مصطفى هندى ابوالحارث٧١٣٤ ٥٢

٤٣.٥٢٠٣٦.٥٣٢١٦٥.٥١٦٣٠١٥صفاء ناصر عباس عثمان٢٢٩١٥ ٣٣.٥
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االسماعيلية جنوب جبل مريم  تعليم اساسي  ع االدارة المدرسة
٧١٣٠٤٩.٥٣١٢٣٧.٥١٧٣٤١٧.٥ابراهيم عبدالرازق دمحم عبد القادر٧١٣٥ ٥٦

٧٢.٥٣١.٥٤٩٣٦٢٤٩١٩٣٦.٥١٦احمد حسن يحيى حسن٧١٣٦ ٦٠

٦٠٢٣٤٥٣٢٢١٤١٧٣٨١٥.٥احمد دمحم امين دمحم٧١٣٧ ٥٤

٦٠.٥٢٣.٥٤٧.٥٣٢.٥٢١٦١٧٣٢١٥.٥احمد ناصر دمحم عبدالرحمن٧١٣٨ ٥٢

٧٤.٥٣٠.٥٥٦٣٢٢٥١١٦.٥٣١١٦.٥احمد نصر ابو المجد دمحم٧١٣٩ ٥٨

٥٢.٥٣٠٤٦.٥٣٢٢٠٨١٧٢٦١٦السيد دمحم السيد غريب٧١٤٠ ٤٧

٥٢٢٥.٥٤٥٣٣.٥٢١٢١٦.٥٣٣١٥جمال صالح ابراهيم عبدالباقي٧١٤١ ٥٦

٧٢٣٠٥٣٣٤٢٤٧١٦٣٠١٦زياد احمد حسن الغمرى عبدالشفوق٧١٤٢ ٥٨

٧٧.٥٣٤٥٧.٥٣٨٢٦٧١٧٣٥.٥١٦.٥سيف اشرف عبدالواحد حسن سليمان٧١٤٣ ٦٠

٦٥.٥٢٣.٥٤٧٣٠٢٢١١٧٣٧١٦.٥عبدالرحمن خالد رشاد السيد٧١٤٤ ٥٥

٦٢٢٦٤٦.٥٣٤٢٢٢.٥١٦.٥٣٦١٦عبدالرحمن دمحم احمد ابراهيم احمد٧١٤٥ ٥٤

٧١.٥٣٠٥٣.٥٣١.٥٢٤٢.٥١٧٣٩١٧.٥عبدالرحمن دمحم صالح امين٧١٤٦ ٥٦

٧٠.٥٣٠٥١٣٣.٥٢٤٠١٧٣٩١٧عبدهللا رجب رمضان دمحم٧١٤٧ ٥٥

٦٢.٥٢٢٤٥٣٠٢١١.٥١٦.٥٣٥١٧عبدهللا عادل سويلم عيد٧١٤٨ ٥٢

٦٥٢٥٤٧٣٢.٥٢٢٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٦على دمحم عبدالفتاح عباس عبد الفتاح٧١٤٩ ٥٥

٦٨٣٠٤٩٣٣.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٦١٦.٥على دمحم علي شحاتة عبدالجواد٧١٥٠ ٥٥

٦٠٣٠٤٥٣٣.٥٢١٣.٥١٦٣٧١٦.٥على دمحم محمود سعيد٧١٥١ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٤.٥١٥.٥عمر عبدالرحمن السيد دمحم٧١٥٢ ٤٨

٦٨.٥٢٤.٥٤٥٣١٢١٥.٥١٥.٥٣١.٥١٥فارس محسن ابراهيم دمحماحمد٧١٥٣ ٤٦.٥

٧٢.٥٣٠٤٦.٥٣٦.٥٢٣٣١٦٣٧١٥فهد دمحم عباس صادق٧١٥٤ ٤٧.٥

٦٣٣٠٤٥٢٢.٥٢١١.٥١٥.٥٣٦١٥.٥كريم خالد رشاد السيد٧١٥٥ ٥١

٧٠.٥٣٥.٥٣٦٣٤٢٢٣.٥١٦.٥٣٧١٥دمحم ابراهيم سالمة مغنم٧١٥٦ ٤٧.٥

٦٠٣٣.٥٣٧.٥٣١.٥٢١١١٦٣٧١٥.٥دمحم ابراهيم سالمه محمود٧١٥٧ ٤٨.٥

٧٨٣٩٥٥٣٦.٥٢٦٨.٥١٥٣٨.٥١٥.٥دمحم السيد دمحم السيد٧١٥٨ ٦٠

٧٥.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٥٢٥٢١٥٣٧.٥١٥دمحم السيد دمحم عبدالفتاح السيد٧١٥٩ ٥٧.٥

٧٧٣٦.٥٥٣٣٧٢٥٨.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال حسين٧١٦٠ ٥٥

٦٠٣٢.٥٣٧.٥٣٠٢٠٨١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم عالء جمعة نصار٧١٦١ ٤٨

٧٨٣٩٥٩٣٩٢٧٤١٥٣٨١٧دمحم منصور سيد محمود٧١٦٢ ٥٩

٧٤٣٧٤٥٣١٢٤٠١٦.٥٣٥.٥١٦.٥محمود حسين حامد عطيه عبدالقادر٧١٦٣ ٥٣

٧٤٣٨٤٦.٥٣٣.٥٢٤٦١٥٣٨.٥١٧.٥محمود صالح دمحم نصر٧١٦٤ ٥٤

٦٤٣٣٣٧٢٣٢٠٦١٥٣٥.٥١٧.٥مصطفي مجدي فاوي مهران دمحم محسب٧١٦٥ ٤٩
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٧٦.٥٣٩.٥٥٠٣٧٢٦٠١٥٣٩.٥١٨يوسف رمضان دمحم السيد٧١٦٦ ٥٧

٦٥٣٠.٥٤٥٢٢.٥٢١٣١٥٣٤١٧يوسف عبدالنبي دمحم عبد القادر٧١٦٧ ٥٠

٧٦٤٠٥٦٣٩٢٦٨١٥٣٧.٥١٨اشرقت فكري دمحم عبدالفتاح٧١٦٨ ٥٧

٧٧٣٩٥٣٣٨.٥٢٦٧.٥١٥٣٨.٥١٨االء دمحم منصور حسين٧١٦٩ ٦٠

٧٥٣٧٤٥.٥٣٧.٥٢٥٢١٥٣٨.٥١٨امل احمد سيد دمحم٧١٧٠ ٥٧

٧٣.٥٣٤.٥٥١٣٨٢٥٤١٥٣٨.٥١٧ايه محمود يونس ابراهيم٧١٧١ ٥٧

٦٦٣٤٤٥٣٣٢٣٢١٥٣٣.٥١٧بدر دمحم عواد امين٧١٧٢ ٥٤

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠حبيبة حسن دمحم مصطفى٧١٧٣ ٠

٧٦٣٢٤٥٣٤٢٤٠١٥٣٥١٨حسناء حسام رضوان محمود٧١٧٤ ٥٣

٧٣.٥٣٩٥٥٣٥.٥٢٥٩١٥٣٨١٨.٥حنين علي احمد طايع٧١٧٥ ٥٦

٧٥.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٨.٥١٦خديجة ياسر عبدالباقي محمود٧١٧٦ ٥٤

٧١.٥٣٦٥٠.٥٣٣٢٤٧١٧.٥٣٣.٥١٥.٥دعاء وليد بدر الدين دسوقي التواوي٧١٧٧ ٥٦

٧٩٣٩٥٢٣٩٢٦٧١٨٣٦.٥١٦رحمة طارق دمحم الصادق٧١٧٨ ٥٨

٧١.٥٣٥.٥٥٢٣٣٢٤٨١٧.٥٣٧.٥١٦.٥رحمه عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح٧١٧٩ ٥٦

٧٠.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٦٢٤١.٥١٥٣٧١٥رضوى طارق عيد عباس٧١٨٠ ٥٣

٦٥.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٢٢٢٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٧.٥رقية سليمان رزق سليمان٧١٨١ ٤٨

٦٣٣٣.٥٤٩٣٠٢٢٧.٥١٦.٥٣٤.٥١٦.٥رنا حسام فهمي دمحم عمر٧١٨٢ ٥٢

٧٧.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٦٢٥٤.٥١٦.٥٣٥١٦روان خالد عبدالمنعم دمحم٧١٨٣ ٥٤

٧٧٤٠٥٤٣٩٢٦٨١٧٣٦١٦زينب حسين ابراهيم حسين٧١٨٤ ٥٨

٧٣٣٩٥٢.٥٣٨٢٦٠.٥١٨.٥٣٩١٧زينب دمحم دمحم بغدادي٧١٨٥ ٥٨

٧٥.٥٣٦.٥٥٣٣٦٢٦٠١٧.٥٣٩١٧.٥ساره احمد محمود أحمد٧١٨٦ ٥٩

٦٧٣٢.٥٤٨٣٢٢٣١.٥١٧.٥٣٧١٥.٥سامية حمدي رمضان حسين٧١٨٧ ٥٢

٧٥.٥٣٨.٥٥٣٣٨٢٥٧١٧.٥٣٧.٥١٦سلمى احمد عبدالعزيز ابراهيم سلطان٧١٨٨ ٥٢

٦٨٣٥.٥٥٠.٥٣٢٢٤١١٦٣٧.٥١٦سمر اشرف حجاج دمحم٧١٨٩ ٥٥

٧٢.٥٣٧٥١٣٦٢٥٤.٥١٦٣٩١٧سندس خالد جمال عبدالحكيم٧١٩٠ ٥٨

٧٤.٥٣٣.٥٥٢٣٢٢٤٦١٦.٥٣٩.٥١٧شروق اشرف حامد عطية٧١٩١ ٥٤

٧١٣١٥١.٥٣١٢٣٩.٥١٦٣٣١٧شروق دمحم عبدالعزيز السيد٧١٩٢ ٥٥

٧٩٣٩٥٤٣٧٢٦٦١٦٣٩١٦.٥شهد اسماعيل شحاتة عبدالجواد٧١٩٣ ٥٧

٧٤٣٧٥٣.٥٣٣٢٥٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٧شهد عبدهللا محمود عبد الجواد٧١٩٤ ٥٥

٧٠.٥٣٢٤٨.٥٣٦٢٤٣١٩٣٨.٥١٧.٥فاطمه دمحم سيد دمحم٧١٩٥ ٥٦

٧٣.٥٣١.٥٤٥٣٧٢٤٢١٧٣٨.٥١٧مريم حسن عيد دمحم سالم٧١٩٦ ٥٥

٦٩٣٠٤٩٣٦٢٣٩١٨٣٨.٥١٧.٥مريم دمحم عبدالفتاح عبا س عبدالفتاح٧١٩٧ ٥٥
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٧٧.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٣١٩٣٩.٥١٨مريم نصر هللا دمحم السيد٧١٩٨ ٥٩

٧١.٥٣٠٤٧.٥٣٨٢٤٢١٧.٥٣٧١٧.٥ملك احمد حسن احمد٧١٩٩ ٥٥

٧٦٣٦٥٢.٥٣٩٢٥٧.٥١٧.٥٣٩.٥١٧منار دمحم حماده مرسي موسى٧٢٠٠ ٥٤

٦٦٢٥.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٨٣٤١٦.٥منةهللا عيد ابراهيم محمود٧٢٠١ ٥٠

٧٠.٥٣٣.٥٥١٣٢٢٤٢١٨٣٩١٧.٥منةهللا دمحم سيد دمحم٧٢٠٢ ٥٥

٦٨.٥٣٠٥٢٣٠٢٢٦.٥١٧٣٧.٥١٨مي السيد حسن احمد٧٢٠٣ ٤٦

٧٧.٥٣٢.٥٥١٣٠٢٥١١٧٣٣.٥١٨ندي حمام ابراهيم علي٧٢٠٤ ٦٠

٧٣٣٧٥٢٣٩٢٥٧١٦.٥٣٩١٨نرمين دمحم رمضان احمد٧٢٠٥ ٥٦

٦٧٣٣.٥٤٧٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٧.٥١٨نورهان دمحم عبدالسالم صادق٧٢٠٦ ٥٢

٧٢.٥٣٦٥٠٣٥٢٥٠.٥١٨.٥٣٨.٥١٨هاجر سالمه سالم سعيد٧٢٠٧ ٥٧

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٩.٥١٨هبه احمد دمحم المصيلحي٧٢٠٨ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩٣٨١٨ياسمين اسماعيل دمحم اسماعيل٧٢٠٩ ٦٠

٧٠٣٩.٥٤٩.٥٣٢٢٥٠٠٣٧١٨احمد سامى ابراهيم عبدالكريم٢٢٥٦١ ٥٩

٥٢٣٠٤٥٣٠٢٠٨٠٣٤.٥١٨ندا دمحمين ابو المجد دمحم٢٢٥٦٢ ٥١
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االسماعيلية جنوب عمر بن الخطاب   االعدادية  المشتركةاالدارة المدرسة
٥٤٢٢.٥٣٥٢٣١٨٠.٥١٥٣٠١٥ابراهيم احمد عباس احمد على٧٢١٠ ٤٦

٤٢.٥٢٣٤٥٢٢١٨٣.٥١٦.٥٣١.٥١٢.٥ابراهيم شعبان محمود دمحم٧٢١١ ٥١

٦٤٣٠٤٥٣١٢٢٤١٥.٥٣٨١٥.٥ابراهيم دمحم حسن عواد٧٢١٢ ٥٤

٦٩٣٠٤٧٣٢٢٣٤١٧.٥٣٨١٦ابراهيم وليد فتحى ابراهيم٧٢١٣ ٥٦

٤٦٢١٣٧٢٣١٧٢١٦.٥٣٢١٣.٥ابراهيم ياسر احمد سيد ابوالعال٧٢١٤ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٠٠احمد ابراهيم حسنى دمحم ابراهيم٧٢١٥ ٠

٧١.٥٣١٥٠.٥٣٣٢٤٣١٥٣٤.٥١٦احمد ابوالفضل دمحم على٧٢١٦ ٥٧

٦٢٣٠٤٩٣٠٢٢٦١٥٣٣.٥١٦احمد السيد امام سليمان٧٢١٧ ٥٥

٤٧.٥٢٣٤٥٣٠١٩٦.٥١٥.٥٣٢١٥احمد السيد عبدالعزيز ابراهيم٧٢١٨ ٥١

٤٩.٥٢٢٤٥٣٠١٩٤.٥١٧٣٦١٥احمد السيد دمحم ابراهيم٧٢١٩ ٤٨

٥١٣٠٤٧٣١٢١٠١٦٣٦١٥.٥احمد ايهاب حمدى عبدالحميد عليوه٧٢٢٠ ٥١

٧٢٣٠٤٩.٥٣١٢٣٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٥احمد ايهاب دمحم احمد عيد٧٢٢١ ٥٦

٥٠.٥٢٣٤٥٢٣١٩١.٥١٥٣٠١٦احمد جمال سماسيرى دمحم٧٢٢٢ ٥٠

٧٠٣٠٤٨٣٠٢٣٣١٧.٥٣٧١٦احمد ربيع شعبان عبدالسالم٧٢٢٣ ٥٥

٥٣٢٤٤٩٣٠٢١٠١٧٣٧١٦احمد عبدالحميد السيد دمحم اسماعيل٧٢٢٤ ٥٤

٦٥.٥٣٠٥١٣٠٢٣٣.٥١٦٣٨١٦.٥احمد عثمان محمود عثمان٧٢٢٥ ٥٧

٦٠.٥٢٤.٥٤٦.٥٣٠٢١١.٥١٥٣٨١٨احمد دمحم حمدى احمد السيد٧٢٢٦ ٥٠

٥٢٢٤٤٧٣٠٢٠٤١٥٣٧.٥١٦.٥احمد دمحم ذكى متولى٧٢٢٧ ٥١

٤٤.٥٢١٣٩٢٢١٦٦.٥١٥٣٠١٦احمد دمحم عبده دمحم٧٢٢٨ ٤٠

٦٨.٥٣٠٥٣٣٠٢٤١.٥١٦٣٧.٥١٥احمد نصر عبدالكريم السيد حسانين٧٢٢٩ ٦٠

٧٦.٥٣٠٥٢٣٩٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٨.٥اسالم سعيد احمد محمود احمد٧٢٣٠ ٥٨

٧٢.٥٣٤.٥٤٩٣٦.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٩١٨اسالم عالء فرج دمحم مرسى٧٢٣١ ٥٣

٧٥٣٧.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٩١٨اسالم دمحم حسن منصور٧٢٣٢ ٥٣

٤٦٢٥٣٧.٥٢٢.٥١٧١١٥.٥٢٦١٧.٥اسالم دمحم عبدالرحمن دمحم سالمه٧٢٣٣ ٤٠

٥٠.٥٢٥٤٥٢٢.٥١٩١١٥.٥٣٧١٧اسالم مصطفى دمحم السيد على٧٢٣٤ ٤٨

٥٠٢٤٤٥٢٢١٨٨١٥.٥٣٤١٧.٥اسماعيل على عيد حسن٧٢٣٥ ٤٧

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٥.٥٣٥١٧.٥اسماعيل دمحم رجب دمحم٧٢٣٦ ٥١

٤٢.٥٥٢٢٠.٥٥.٥٥٥السيد احمد خالد السيد٧٢٣٧ ٧

٦٣٢٣.٥٣٩٢٣١٩٥.٥١٥٣٤١٥السيد صبرى الهادى دمحم عطوه٧٢٣٨ ٤٧

٤٩٢٢.٥٣٨.٥٢٢.٥١٧٧.٥١٥٣٣.٥١٧السيد دمحم احمد السيد عوضين٧٢٣٩ ٤٥

٥١٣٠٣٩٢٢.٥١٨٨.٥١٥٣٠١٧ايمن لطفى فؤاد عبدالمحسن على٧٢٤٠ ٤٦
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٤٥٢٤٣٨.٥٢٢١٧٤.٥١٦٣٠١٥ايهاب دمحم ذكى عرابى٧٢٤١ ٤٥

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٩١٥.٥٣٧١٨بالل عبدهللا على حسن عبدهللا٧٢٤٢ ٥٢

٥٠.٥٢٥.٥٤٥٢٣١٩٣١٥٣٧١٨جمال دمحم جمال حسن عبدالفتاح٧٢٤٣ ٤٩

٧٨.٥٣٩٥٢.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٨١٨حسن الوليد حسن دمحم حسن٧٢٤٤ ٥٨

٦٣.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢٢١.٥١٧٣٧١٧حسن دمحم عبدالوهاب مصطفى٧٢٤٥ ٥٢

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٠٩١٦٣٢١٦حسين عماد حسين صابر اسماعيل٧٢٤٦ ٣٨

٦٧.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٣.٥١٧٣٤١٨حمدى فرج عبدالعظيم عبدالحفيظ٧٢٤٧ ٤٨

٦٩.٥٣٤٤٦.٥٣٠٢٣١١٥.٥٣٥١٨زياد احمد عزت دمحم خالد٧٢٤٨ ٥١

٧٢٣٧٤٧٣١٢٤٣١٦٣٥١٨زياد دمحم السيد حسن حسن منصور٧٢٤٩ ٥٦

٤٩٣٠٣٨٢٢.٥١٨٠.٥١٥٣٠١٧سالم صالح دمحم صالح صبيح٧٢٥٠ ٤١

٦٥٣١.٥٤٥٢٣٢١٣.٥١٥.٥٣٣١٥.٥سالم عيد سالم سليمان٧٢٥١ ٤٩

٧١.٥٣٦.٥٤٥.٥٣٥.٥٢٣٨١٦٣٩١٦سالمه احمد سالمه احمد دمحم٧٢٥٢ ٤٩

٤٠٢١.٥٣٧٢٥١٥٨.٥١٥.٥٢٦١٥صابر سيد عبدالمقصود عبدهللا٧٢٥٣ ٣٥

٦٩٣٧.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤١.٥١٧٣٧١٦.٥عاصم على عيد موسى٧٢٥٤ ٥٢

٦٧٣٥٤٩٣٦٢٣٨١٧.٥٣٧١٦.٥عبدالحق دمحم عبدالحق مصطفى٧٢٥٥ ٥١

٧٥٣٨٤٩٣٤.٥٢٤٨.٥١٧٣٨١٦.٥عبدالرحمن ابراهيم نور ابراهيم٧٢٥٦ ٥٢

٧٩٣٩٥٧٤٠٢٧١١٧.٥٣٩١٧عبدالرحمن السيد دمحم السيد٧٢٥٧ ٥٦

٥٢.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٠٢١٧.٥١٧.٥٣٧١٦عبدالرحمن بكر السيد مصطفى٧٢٥٨ ٥١

٥٢٣٠٣٨٢١١٨٩١٦٣١.٥١٥.٥عبدالرحمن سيد عبدالرحمن عبدالعزيز٧٢٥٩ ٤٨

٦١٣٢.٥٤٦٣٠٢١٨.٥١٧.٥٣١١٦.٥عبدالرحمن صبرى عطيه البندارى٧٢٦٠ ٤٩

٧٣٣٧.٥٤٩.٥٤٠٢٥٨١٧.٥٣٣١٦.٥عبدالرحمن عبدهللا دمحم مصطفى ابراهيم٧٢٦١ ٥٨

٦٢.٥٣٦٤٦٢٢٢١٥.٥١٨٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن فايز منصور عطوه٧٢٦٢ ٤٩

٧٨٤٠٥٦٤٠٢٧٣١٧.٥٣٩١٧.٥عبدالرحمن دمحم السيد مصطفى٧٢٦٣ ٥٩

٤٧.٥٣١٤٥٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٢١٥.٥عبدالرحمن ناصر بخيت عبدالموجود٧٢٦٤ ٤٥

٤٨.٥٢٣.٥٤٥٣٠١٩٢١٥.٥٣٤١٦عبدالرحيم السيد دمحم دمحم خليل٧٢٦٥ ٤٥

٧٢٣١٥٢.٥٣٤٢٤٤.٥١٦٣٧١٦عبدالعزيز صبرى دمحم السيد خاطر٧٢٦٦ ٥٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٩٣٩٢٤١١٦.٥٣٩١٦عبدهللا احمد عبدالغفار عبدالعال دمحم٧٢٦٧ ٥٠

٤٢.٥٢٢٣٥.٥٢٠١٥٨١٥٣١١٥عبده حسن عبده حسن٧٢٦٨ ٣٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٦١٦٣٧١٦.٥على عبده على عبده عز٧٢٦٩ ٥١

٧٩٣٧٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٧٣٧١٧على دمحم السيد احمد سليمان٧٢٧٠ ٥٩

٧٣.٥٣٧.٥٥٤.٥٤٠٢٥٩.٥١٧٣٧١٦.٥على محمود على مرسى٧٢٧١ ٥٤

٤٨.٥٢٦٤٥٢١١٨٩.٥١٧٣١.٥١٦.٥على ياسر على مصطفى٧٢٧٢ ٤٩
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٥٢٣٣٤٥٣٧٢١٢١٦.٥٣٤.٥١٥عمرو فريد عبدالفاهم فريد٧٢٧٣ ٤٥

٤٢٢١٣٧٣٠.٥١٦٢.٥١٥.٥٣٠١٥فارس عوده فريج سعيد سلمى٧٢٧٤ ٣٢

٦٦٣٢٤٥٣٧٢٢٥.٥١٥.٥٣٣١٦.٥فارس ماهر السيد عوض السيد٧٢٧٥ ٤٥.٥

٤٢٣٠٣٧.٥٣٠١٨٤.٥١٦.٥٣٢.٥١٥فتوح صبحى عبدالنبى فتوح٧٢٧٦ ٤٥

٤٧.٥٣٠٣٨.٥٣٢.٥١٨٩١٦٣٣.٥١٥فهمى دمحم خطاب احمد على٧٢٧٧ ٤٠.٥

٥١.٥٣٠٤٥٣١١٩٧١٦.٥٣٣.٥١٥كريم احمد دمحم حسن السيد٧٢٧٨ ٣٩.٥

٧٧.٥٤٠٥١٤٠٢٦٦١٦.٥٣٧١٥كريم حمدى جاد رجب٧٢٧٩ ٥٧.٥

٤٢.٥٣٠٣٥.٥٣٥.٥١٨١١٥.٥٣٠١١.٥كريم عرفان زكريا السيد٧٢٨٠ ٣٧.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٤.٥٢١٦.٥١٥.٥٣٨١٥كريم عصام دمحم محمود٧٢٨١ ٤٦.٥

٧٦٤٠٥٤.٥٤٠٢٦٨١٥.٥٣٦.٥١٥مؤمن دمحم محمود دمحم على٧٢٨٢ ٥٧.٥

٤٢.٥٣١٤٥٢٤.٥١٨١١٦٣٢١٥مازن سليمان هليل مسعود٧٢٨٣ ٣٨

٧٤.٥٣٧.٥٥١٣٨.٥٢٥٩١٥٣٧١٥.٥دمحم احمد حسين احمد حسين٧٢٨٤ ٥٧.٥

٤٨.٥٣٠.٥٤٥٣٦٢٠٧١٥٣٧١٥دمحم احمد دمحم موسى٧٢٨٥ ٤٧

٦٥٣٣٤٩٣٤٢٣١١٦.٥٣٤١٥دمحم اسماعيل دمحم منصور دمحم٧٢٨٦ ٥٠

٧٤.٥٣٣.٥٤٩٣٨٢٤٣١٦٣٩١٦.٥دمحم السيد ابراهيم دمحم على٧٢٨٧ ٤٨

٤٣.٥٣٢٤٦٣٦١٩٢.٥١٦٣٤١٢.٥دمحم حامد سعيد حامد٧٢٨٨ ٣٥

٧٥٣٨٥١٣٩.٥٢٦١.٥١٦٣٦.٥١٥دمحم حذيفه دمحم وردان النكدلى٧٢٨٩ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٦٩.٥١٧.٥٣٩١٥دمحم حماده سالمه ابراهيم٧٢٩٠ ٥٧.٥

٥١.٥٣١٤٥٣٠٢٠٢.٥١٦٣٦١٥دمحم خالد السيد موسى٧٢٩١ ٤٥

٤٨٣٠٤٥٢١.٥١٨٠.٥١٥.٥٣٤.٥١٥دمحم سالم عواد سالم٧٢٩٢ ٣٦

٤٢٣٠٣٧٣٠.٥١٨٥١٥٣٤.٥١٢دمحم سالم عيد فريج سالم٧٢٩٣ ٤٥.٥

٤٧.٥٣٠٣٧.٥٢٢.٥١٨٣١٨.٥٣٧.٥١٥دمحم سامح مصطفى قاسم على شعالن٧٢٩٤ ٤٥.٥

٧٦٣٦٤٧.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٦٣٦.٥١٦دمحم سعيد عبدالسالم عبدالفتاح٧٢٩٥ ٥٣.٥

٥١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢١٦.٥٣٧.٥١٥دمحم سليمان دمحم دمحم كحوش٧٢٩٦ ٤٥

٤٠٣٠٣٦.٥٢٠.٥١٦٣١٦.٥٣٢١٥دمحم سيد عبدالمقصود عبدهللا٧٢٩٧ ٣٦

٤٠.٥٣٠٣٣.٥٢٠١٦١١٦.٥٣٢.٥١٥دمحم صالح صابر دمحم٧٢٩٨ ٣٧

٧٣.٥٣٠٤٩٣٦٢٣٥.٥١٦.٥٣٨١٦دمحم صالح عبداللطيف فيصل قذافى٧٢٩٩ ٤٧

٧٤٣٤.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٠١٧.٥٣٩١٥دمحم طلبه محمود دمحم على٧٣٠٠ ٥١.٥

٦٥٣٣٤٦.٥٣٥.٥٢٢٦.٥١٦٣٤١٦.٥دمحم عادل سلمى سالمان سليم٧٣٠١ ٤٦.٥

٧٤.٥٣٤٥١٣٨٢٥٠١٥.٥٣٧.٥١٨دمحم عاطف دمحم عبدالمعطى٧٣٠٢ ٥٢.٥

٦٠٣٢٤٧.٥٣١٢١٧١٦٣٧١٨دمحم عبدالتواب عبدالفتاح عبدالحافظ٧٣٠٣ ٤٦.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٢٢١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم عبدالعزيز دمحم سالم٧٣٠٤ ٥١
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٧٢٣٠٤٩٣٧٢٤١١٦.٥٣٨.٥١٦.٥دمحم عبدالنبى على بشارى٧٣٠٥ ٥٣

٤١٢١٣٦.٥٢٠١٦٥.٥١٦٣١١٥دمحم عصام دمحم يونس امام٧٣٠٦ ٤٧

٧٤٣١٤٥٣٦٢٤٠١٦٣٣١٥.٥دمحم عماد دمحم السيد على٧٣٠٧ ٥٤

٧٣٣٠.٥٤٨٣٧٢٤٢.٥١٦٣٨١٦.٥دمحم عيد سلمى سليمان٧٣٠٨ ٥٤

٦٠٢١٤٥٢١.٥١٩٣.٥١٧٣٢.٥١٧دمحم عيد سليمان سعد٧٣٠٩ ٤٦

٤٩٢٢٤٥٢١١٨٨١٦.٥٣٥١٥دمحم عيد دمحم سالمان٧٣١٠ ٥١

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٨١٦.٥٣٨١٥.٥دمحم مجدى دمحم ابراهيم٧٣١١ ٥٣

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٦١٦.٥٣٤.٥١٧دمحم دمحم عبدالسالم محمود دمحم٧٣١٢ ٥٣

٤١.٥٢٣٣٥.٥٢١١٧٠١٦٣٢١٥دمحم دمحم على بشارى٧٣١٣ ٤٩

٥٣٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٤.٥١٦.٥دمحم محمود عبدهللا حسن على٧٣١٤ ٥٣

٥٣٢١٣٦.٥٣٠١٨٩.٥١٥٢٦.٥١٥دمحم محمود دمحم سند على٧٣١٥ ٤٩

٤٣٢٠٣٤.٥٢٠١٦٢.٥١٥٣٠١٢دمحم مدحت دمحم السيد٧٣١٦ ٤٥

٦٣٢٥.٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٤.٥١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم هانى السيد دمحم عبدهللا السماك٧٣١٧ ٥٦

٦٠٢١٤٥٣٠٢١٠١٥٣١.٥١٥دمحم هانى سيد احمد دمحم سيد٧٣١٨ ٥٤

٤٤.٥٢٢٤٥٢٣.٥١٨٤١٥٣١١٥.٥محمود سمير احمد دمحم مصطفى٧٣١٩ ٤٩

٦١٢٥.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٧١٥.٥محمود عبدالظاهر فؤاد احمد٧٣٢٠ ٥٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٦.٥٢٣٧١٦٣٤١٦.٥محمود عبدالمنعم دمحم يونس زايد٧٣٢١ ٥٥

٦٨٢٤.٥٤٥٣٢.٥٢٢١١٦٣٤١٦محمود فؤاد فكرى عطيه٧٣٢٢ ٥١

٧٠٣٢٤٨.٥٣٧.٥٢٤٠١٦.٥٣٥١٦.٥محمود كمال دمحم حسين٧٣٢٣ ٥٢

٤٩.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٠٦١٦٣٦.٥١٥محمود دمحم عبده صديق٧٣٢٤ ٥٠

٦٣٢٢.٥٣٨٣٠٢٠٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٥محمود دمحم محمود السيد٧٣٢٥ ٤٩

٤٥.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٥١٦٣١١٥مروان امير سالم دمحم٧٣٢٦ ٤٩

٤٨.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٠١٥٢٥١٥مسلم حاتم مسلم سالم٧٣٢٧ ٣٢

٥٥.٥٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢١٠.٥١٥٣١١٥مصطفى السيد دمحم حسن٧٣٢٨ ٤٥

٥٤٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٥.٥٣٣.٥١٥مصطفى حمدى مصطفى ذكى مصطفى٧٣٢٩ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٨١٧٣٦١٦مصطفى سامح مصطفى قاسم على شعالن٧٣٣٠ ٥٣

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٦.٥٣٤١٥مصطفى عماد حسين حسن سليم٧٣٣١ ٤٩

٦٥.٥٣٨٤٩٣٣.٥٢٣٣١٧.٥٣٥.٥١٥مصطفى دمحم دمحم السيد موسى٧٣٣٢ ٤٧

٤٦٢٦٤٥٣٠١٩٢١٦٣٠١٥.٥مصطفى محمود عبدالنبى حسن٧٣٣٣ ٤٥

٧٣٣١.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٦١٦مطرود خلف عبدالعال دمحم٧٣٣٤ ٥٢

٧١٣٧.٥٥٦٣٩.٥٢٦١١٦٣٨١٦معاز صابر السيد عبدالمقصود٧٣٣٥ ٥٧

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٠١٦٣٨١٦منذر عبدهللا رجب حسن٧٣٣٦ ٥٦
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٤٢٢٦٤٥٣٧.٥١٩٥.٥١٧٣٢١٥ناجى خليل فتح هللا علوان٧٣٣٧ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٣١٧٣٨١٦نادر ابراهيم على حسن٧٣٣٨ ٥٥

٧٠٣٣.٥٥٠.٥٣٨٢٤٦١٧٣٩١٦ناصر عمرو حمدى على عبدالحافظ٧٣٣٩ ٥٤

٥٤.٥٣٠٤٩.٥٣٧.٥٢٢٠.٥١٥٣٠١٥نبيل دمحم سليمان سالم خليل٧٣٤٠ ٤٩

٥٢.٥٢٦٣٨٣٠١٩٧.٥١٥٣١١٥.٥وليد دمحم عبدالرحمن فؤاد عبدالمحسن٧٣٤١ ٥١

٤٦.٥٣٠٤٥٣٤٢٠٠.٥١٥٣٠.٥١٥.٥يحي زكريا دمحم السيد٧٣٤٢ ٤٥

٤٧٣٠٤٥٣٤.٥٢٠٦.٥١٥٢٥١٦يوسف احمد عبدالرحمن احمد خليل٧٣٤٣ ٥٠

٦٠.٥٣٠٤٦.٥٣٥٢٢٤١٥.٥٣٤.٥١٥.٥يوسف صابر امبابى موسى٧٣٤٤ ٥٢

٥٢.٥٣٠٤٥٣٦٢٠٨.٥١٥٣٤.٥١٦يوسف عبدالباسط سعد حسن٧٣٤٥ ٤٥

٥٣٣٠٤٧.٥٣٥.٥٢١٧١٦٣٥١٥.٥يوسف قرنى عبدالعظيم قرنى٧٣٤٦ ٥١

٦٠٣١.٥٥٠٤٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٠١٥.٥يوسف مدنى رمضان عبداللطيف٧٣٤٧ ٥٢

٧٣.٥٣٠٥١٣٦.٥٢٤٥١٧.٥٣٥١٥.٥احالم ياسر جمعه السيد٧٣٤٨ ٥٤

٧٢.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٩٢٥٢.٥١٨٣٨١٦اسراء اسماعيل دمحم على خضر٧٣٤٩ ٥٣

٦٢.٥٢٦٤٧٣٤٢١٤.٥١٥.٥٣٢١٥.٥اسراء السيد عبدهللا موسى٧٣٥٠ ٤٥

٦٣٢٤.٥٣٩٣٠١٩٨.٥١٥٣١١٦اسراء دمحم محمود دمحم سعد٧٣٥١ ٤٢

٦٠٢٤٤٥٣٠٢١٢١٦.٥٣٧١٨اسراء محمود سلمى سالمان سليم٧٣٥٢ ٥٣

٧١٣٠٥٤٣٨٢٤٧١٧.٥٣٦.٥١٦.٥اسماء ابراهيم سعد عبدالرحمن٧٣٥٣ ٥٤

٦١٢٤٤٥٢٣.٥٢٠٠.٥١٥٣٢١٨اسماء صايم السيد حسن٧٣٥٤ ٤٧

٦٠٢٢٤٥٢٢٢٠١١٥٣٦١٧.٥اسماء دمحم سالمه سليمان٧٣٥٥ ٥٢

٦٧.٥٣٢٥٠.٥٣٨٢٤٢١٧٣٧١٧.٥اسماء محمود دمحم بخيت٧٣٥٦ ٥٤

٦٨.٥٢٤٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٤١٦.٥االء احمد سالم ابراهيم٧٣٥٧ ٥١

٧٠.٥٣٠٤٥٣٣٢٢٦.٥١٧٣٧١٦.٥االء خليل سالم ابراهيم٧٣٥٨ ٤٨

٧٨.٥٣١.٥٤٦٣٧.٥٢٤٩.٥١٧٣٩١٨االء دمحم سليم حسن عبدهللا٧٣٥٩ ٥٦

٧١٣٠٤٥٣٩٢٤٤١٥.٥٣٩١٨امل عاطف ابراهيم دمحم على٧٣٦٠ ٥٩

٥٠٢٣.٥٣٦٣٠.٥١٨٥١٥٣١١٧امل دمحم امير السيد مصطفى٧٣٦١ ٤٥

٦٠٣٠٣٨٣٠.٥٢٠٤.٥١٥٣٦١٦.٥اميره جالل طلبه السيد٧٣٦٢ ٤٦

٦٩٣٨.٥٤٥٣٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٣١٦امينه صبحى فتحى شحاته٧٣٦٣ ٥٠

٧٠.٥٣٩٥٢٣٤٢٥٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٧ايمان دمحم جابر عبدالمقصود٧٣٦٤ ٥٨

٦١٣٣.٥٣٨٣٠٢٠٩.٥١٥٣٧١٥ايه احمد دمحم حسين٧٣٦٥ ٤٧

٤٩.٥٣٣٣٧٣٠١٩٨.٥١٥٣٠١٥ايه زين العابدين محمود رفاعى٧٣٦٦ ٤٩

٧٢.٥٣٨٤٦٣٧.٥٢٤٨١٥٣٨.٥١٦.٥ايه على متولى عبدالنعيم٧٣٦٧ ٥٤

٧٩٤٠٥٥.٥٤٠٢٧٣.٥١٧.٥٣٨١٨بسمله حسن دمحم حسن٧٣٦٨ ٥٩
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٦٩٣٥.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٣٩.٥١٥٣٢١٦.٥حبيبه اسماعيل ابراهيم ابراهيم٧٣٦٩ ٥٤

٧٣٣٣.٥٥٣.٥٣٢.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٦١٦.٥حبيبه تامر دمحم جالل الدين٧٣٧٠ ٥٩

٦٧.٥٣٥٤٥.٥٣٢.٥٢٣٢.٥١٥٣٥.٥١٨حبيبه عنتر سعدالدين دمحم٧٣٧١ ٥٢

٦٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٦١٦حنان سليمان سالم سليمان٧٣٧٢ ٤٥

٧٠٣٩٤٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٨١٦حنين خالد محمود دمحم بخيت٧٣٧٣ ٥٢

٠١٣.٥٨.٥٣.٥٤٠.٥١٥٣٣.٥١٦.٥داليا عبدالعزيز سعيد دمحم٧٣٧٤ ١٥

٧٧٣٥.٥٤٥٣٤.٥٢٤٨١٥.٥٣٨.٥١٦دعاء شريف عبدالجيد احمد٧٣٧٥ ٥٦

٧٢٣٣.٥٤٧٣٦٢٤٣.٥١٦٣٧١٦دعاء عيد مسلم ضيف هللا٧٣٧٦ ٥٥

٦١٣٣٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥.٥١٥.٥دعاء ناصر عبدالعزيز عبدالمنعم٧٣٧٧ ٥١.٥

٧٠٣٥.٥٥٠٣٢٢٣٩.٥١٥٣٨١٦.٥دنيا حسن دمحم احمد٧٣٧٨ ٥٢

٧١٣٤.٥٤٩.٥٣٣.٥٢٤١١٥.٥٣٧١٦دنيا رضا صالح دمحم٧٣٧٩ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٥.٥١٦.٥دنيا عبدالقادر دمحم مصطفى على٧٣٨٠ ٥٤

٧٣.٥٣٢.٥٥٢٣٢.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥دينا ابراهيم احمد دمحم السيد٧٣٨١ ٥٧

٧٨.٥٣٤٥٣.٥٤٠٢٦٦١٦٣٩١٧.٥دينا مجدى دمحم السيد٧٣٨٢ ٦٠

٦٩.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣٦.٥١٦.٥رحمه اشرف الشحات ابراهيم٧٣٨٣ ٥٢

٦١.٥٣٠٤٥٢١٢٠٦١٥٣٢١٦.٥رحمه عماد شعبان السيد ابراهيم٧٣٨٤ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٤٤٥٣٠٢٢٩١٥.٥٣٩١٧.٥رحمه محمود حسن عبدالرحمن٧٣٨٥ ٥٢.٥

٥٢٢٦٣٨.٥٢٣.٥١٨٨.٥١٥٣٢.٥١٥.٥رقيه صبحى دمحم عبدالعاطى٧٣٨٦ ٤٨.٥

٧٦٣٦٥٢.٥٣٨.٥٢٦٢١٥٣٦١٥.٥روان عادل ابراهيم احمد٧٣٨٧ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٧١٥.٥٣٥١٥ريم جمال مسلم سالم٧٣٨٨ ٥١.٥

٧٢٣٠٤٨٣٠٢٣٠١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ريهام دمحم احمد على٧٣٨٩ ٥٠

٦٧٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٩١٥زينب عبدالفتاح شجيع حماد٧٣٩٠ ٥٤

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٥٤٠١٦.٥سلمى ناصر دمحم محمود عبدالقادر٧٣٩١ ٥١

٧٩.٥٣٦٥٤.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٧.٥١٦سلوى وهبه دمحم خطاب على٧٣٩٢ ٥٨

٦٩٣٥٥١٣٢.٥٢٤١١٦٣٥١٦شاهندا حسام مصطفى قاسم على٧٣٩٣ ٥٣.٥

٤٧.٥٢٦٤٥٣٠١٨٩.٥١٥٣٤١٦شروق عبدالقادر دمحم مصطفى على٧٣٩٤ ٤١

٦٩.٥٣٢٤٦٣٤.٥٢٣٤١٥٣٩١٥.٥شروق يوسف السيد سالمه٧٣٩٥ ٥٢

٧٨٣٧٥٩٤٠٢٧٣١٧٣٩١٥.٥شهد احمد السيد مصطفى٧٣٩٦ ٥٩

٦٩٣٤٥٠٣٠٢٣٤.٥١٦٣٧.٥١٥شهد محمود سعد مصطفى٧٣٩٧ ٥١.٥

٤٨٣٠٣٨.٥٢١.٥١٨٣.٥١٥٣٤.٥١٥.٥شهد ناصر بخيت عبدالموجود٧٣٩٨ ٤٥.٥

٤٨٣٠٣٨٢١١٨٨.٥١٥٣٢١٥صابرين موسى السيد سالمه٧٣٩٩ ٥١.٥

٩.٥٦١٥١٥٢٥.٥١٠٥صباح حسنى شوقى حسنى٧٤٠٠ ٢٠.٥
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٧٧.٥٣٥٥٧.٥٤٠٢٦٥.٥١٦٣٩.٥١٥عفاف عادل حمد ابراهيم حميده٧٤٠١ ٥٥.٥

٧٧٣٦.٥٥٣٣٥٢٥٨١٧٣٦.٥١٥غاده سيد دمحم حسن حسين٧٤٠٢ ٥٦.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٦.٥٣٣.٥١٥فاطمه السيد البدوى السيد٧٤٠٣ ٤٥

٦٧.٥٣٠.٥٤٥٢١٢١١.٥١٧.٥٣٦١٧فاطمه حموده دمحم اسماعيل خطاب٧٤٠٤ ٤٧.٥

٦٠٣١.٥٤٥٢١.٥٢٠٤.٥١٦٣٣.٥١٥فاطمه دمحم دمحم حسن٧٤٠٥ ٤٦.٥

٦٠٣٢٤٦٣٠٢١٥١٦٣٦١٥.٥كريمه عالء فتحى على٧٤٠٦ ٤٧

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٩٢٥٩.٥١٥٣٤١٦.٥مديحه حمدى دمحم عبدالسميع٧٤٠٧ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٢.٥٣٨٣٠.٥٢٢٤١٦٣٦١٦.٥مريم احمد الضوى احمد٧٤٠٨ ٥٢.٥

٥٢.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٩٥١٥٣٥١٥مريم السيد ابراهيم دمحم٧٤٠٩ ٤٦

٠٠٠٠٠٠٠٠مريم سليمان صالح سليمان٧٤١٠ ٠

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٠١٥.٥مريم عرفه صابر فاضل٧٤١١ ٥١.٥

٧١.٥٣٤٤٦٣٧.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٨١٧مريم قاسم احمد دمحم على٧٤١٢ ٥٠.٥

٧١.٥٣٢٣٨٣٠٢١٩.٥١٦٣٨١٥.٥مريم دمحم ابراهيم دمحم٧٤١٣ ٤٨

٦٧٣١.٥٤٥٣٥.٥٢٢٨.٥١٥٣٥.٥١٧مريم دمحم السيد ابراهيم٧٤١٤ ٤٩.٥

٥٠٢٤٣٥.٥٢٢١٧٦.٥١٦٣٣١٥مريم محمود احمد سيد ابوالعال٧٤١٥ ٤٥

٤٧.٥٢٢.٥٣٦٢٠١٧٢.٥١٦٣٠١٥مريم وائل رجب عبدالموجود٧٤١٦ ٤٦.٥

٧٦.٥٣٧٥٣٣٩.٥٢٦٣.٥١٨٣٨١٥مريم ياسر مسعود مبارك٧٤١٧ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٨.٥٣٨١٥منةهللا احمد عبدالجواد احمد٧٤١٨ ٥١.٥

٥١٣٥٤٥.٥٢٢١٩٣.٥١٧.٥٣٦١٥منةهللا دمحم مهدى دمحم عبدالجواد٧٤١٩ ٤٠

٦٦٣٨٤٥٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣٥١٥.٥منه دمحم احمد عبدالرحمن٧٤٢٠ ٤٩.٥

٤٥٣٠٣٨.٥٣٠١٨٨.٥١٧.٥٣٤١٥منه ناصر بخيت عبدالموجود٧٤٢١ ٤٥

٧٥.٥٣٨٤٥٣٥٢٥٠١٨٣٦١٥منه هاني احمد سالم٧٤٢٢ ٥٦.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠منى احمد محمود دمحم٧٤٢٣ ٠

٧٣٣٥٤٩.٥٣٩.٥٢٥٠.٥١٧٣٧.٥١٥مياده السيد جوده عبدالمعطى٧٤٢٤ ٥٣.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠مياده السيد محمود دمحم٧٤٢٥ ٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ناديه سليمان ابراهيم سالم٧٤٢٦ ٠

٦٣٣١.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧٣٣١٥نجالء عادل قنديل الشحات٧٤٢٧ ٤٧

٦٩.٥٣٦٤٥٣٢٢٣٤.٥١٨٣٥١٥.٥ندا احمد عيد سليمان عيد٧٤٢٨ ٥٢

٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٤١٦.٥٣٩١٥.٥ندى احمد ابراهيم عبدالقادر سالم٧٤٢٩ ٥٤

٠٠٠٠٠٠٠٠نسمه سالمه عبدالهادى سالمه٧٤٣٠ ٠

٧٥٣٨٥٢٣٥.٥٢٥٦.٥١٨٣٩١٥نسمه مصطفى عدوى عبدالحميد٧٤٣١ ٥٦

٦٨.٥٣٥.٥٤٦.٥٣١٢٣٣.٥١٧٣٧.٥١٥نعمه ناجى منصور عطوه٧٤٣٢ ٥٢

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٣١١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٩٣٥٤٥٣٠٢٣١١٧.٥٣٩١٥.٥نورا كمال على عبدهللا على٧٤٣٣ ٥٢

٥٤٣١.٥٤٥٢١١٩٨.٥١٧.٥٣٩١٥.٥نورا دمحم نجيب ابوالسعود٧٤٣٤ ٤٧

٦٦٣٨.٥٥١.٥٣٨٢٤٨١٨٣٩١٦نيره هانى دمحم عيد٧٤٣٥ ٥٤

٧٦.٥٤٠٥٥٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٨.٥١٧هاجر عزت نصر عطيه٧٤٣٦ ٦٠

٧١٣٧٥٤.٥٣٩٢٥٧.٥١٥.٥٣٨١٥.٥هاجر ياسر السيد على٧٤٣٧ ٥٦

٧١٣٩.٥٥٥٣٦٢٥٩.٥١٧٤٠١٥هاله على سالم على٧٤٣٨ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٧٣٩٢٧١١٧٣٧١٥هانم هشام عادل دمحم الهادى٧٤٣٩ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨٥١٣٨٢٥٨.٥١٦.٥٣٩١٦هبه حسين دمحم عبدالرحمن٧٤٤٠ ٥٥

٧١.٥٣٦.٥٤٩٣٤٢٤٦١٥.٥٣٨١٦.٥هدى دمحم احمد عبدالكريم موسى٧٤٤١ ٥٥

٧٤٣٩٥٥٣٨٢٦٣١٦٣٩١٥هدير احمد دمحم ابراهيم على٧٤٤٢ ٥٧

٦٥٣٠٤٥.٥٢١.٥٢١٤١٦.٥٣٧١٥هناء محمود عيد السيد عبدربه٧٤٤٣ ٥٢

٧٤٣٨٥١٣٤٢٥٣١٥.٥٣٧١٧وعد دمحم شعبان السيد ابراهيم٧٤٤٤ ٥٦

٧٠٣١٥٠٣١٢٣٧١٥٣٩١٥والء خليل سويلم سالمه٧٤٤٥ ٥٥

٦٠٢٣٤٥٢٠.٥١٩٦.٥١٥٣٧١٥ياسمين دمحم سلمان صباح٧٤٤٦ ٤٨

٤٩.٥٢٥.٥٣٧٣٠.٥١٨٢٠٣٦١٥احمد ابراهيم على احمد على٢٢٥٦٣ ٣٩.٥

٤٤٣٠٣٥٢٣١٦٩٠٣٢١٢.٥احمد ايمن عبدالصمد عوض عوض٢٢٥٦٤ ٣٧

٥٢٢٦٣٩٢٣.٥١٧٦.٥٠٣١١٢احمد دمحم ذكى عرابى٢٢٥٦٥ ٣٦

٤٨٣٠٣٨.٥٣٠١٧٩.٥٠٣٥١٣احمد وهيب مبارك دمحم٢٢٥٦٦ ٣٣

٤٧٣٠٣٦٣٠١٧٦٠٣٥.٥١١عيد دمحم حسين سليمان٢٢٥٦٧ ٣٣

٤٤٣٠.٥٣٧٣٠١٧٩.٥٠٣٥١٥فيصل صالح دمحم سليمان٢٢٥٦٨ ٣٨

٤٥٣٠٣٧٣٠١٨٠.٥٠٣٣١٥كريم احمد ابراهيم اسماعيل٢٢٥٦٩ ٣٨.٥

٤٤.٥٣٠٣٧٣٠١٨٠٠٣٢١٣.٥دمحم حسن دمحم شعيب على٢٢٥٧٠ ٣٨.٥

٤٦.٥٣١.٥٣٨٣٠.٥١٨١.٥٠٣٥.٥١٥دمحم عمر ابوالدهب السيد٢٢٥٧١ ٣٥

٥٠٢٦٤٥٣٢.٥١٩٠.٥٠٣٦١٥مصطفى دمحم مهدى دمحم عبدالجواد٢٢٥٧٢ ٣٧
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االسماعيلية جنوب عزت عبد الوهاب  تعليم اساسي  ع  مشتركاالدارة المدرسة
٦٨٣٤.٥٤٥٣١٢٣١.٥١٦٣١١٥احمد السيد احمد ابراهيم٧٤٤٧ ٥٣

٧١٣٣.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٦٣٣١٥.٥احمد تامر شحاته موسى٧٤٤٨ ٥٧

٦٩٣١.٥٥٢٣٠٢٣٦.٥١٨.٥٣٧١٥.٥احمد صالح دمحم احمد٧٤٤٩ ٥٤

٦٠٣١٤٦.٥٣٠٢٢٢.٥١٧.٥٣٠.٥١٥.٥احمد طارق يوسف السيد٧٤٥٠ ٥٥

٧٦٣٦.٥٥٦٣٤.٥٢٦٠١٩٣٩١٨احمد عيسى السيد عيسى٧٤٥١ ٥٧

١٢٠٨.٥٠.٥٢١١٧٢٠١٠احمد دمحم احمد دمحم٧٤٥٢ ٠

٦٢.٥٢٤.٥٤٥٢٢٢٠٩١٦٣٤١٦احمد دمحم جمال دمحم٧٤٥٣ ٥٥

٦٨٣٠٤٥٢٣.٥٢٢٠.٥١٦.٥٣٣.٥١٦.٥احمد دمحم غريب على٧٤٥٤ ٥٤

٧٢.٥٣٠٥٤٣٣٢٤٥.٥١٧٣٥١٦.٥احمد مصطفى احمد حسين٧٤٥٥ ٥٦

٦١٣٢٤٥٢١.٥٢٠٦١٨.٥٣٦١٥اسالم دمحم على محمود٧٤٥٦ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٥.٥٣١.٥٢٥٧١٥٣٣١٥.٥الحفناوى احمد منتصر دمحم الحفناوى٧٤٥٧ ٥٧

٧٠٣٢٤٥.٥٣٠٢٢٣١٦٣١.٥١٥.٥حسن مصطفى حسن الصادق٧٤٥٨ ٤٥.٥

٧١٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٧١٨٣٢.٥١٥حسين دمحم مصطفى السيد٧٤٥٩ ٤٨.٥

١٣٠٦.٥١٠٢٩.٥١٥٢٠١٠سمير محمود السيد شحاته٧٤٦٠ ٠

٧٨٣٩٥٦.٥٣٣.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٦.٥١٦سيف دمحم سلمى حماد٧٤٦١ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٠.٥٢٣٥١٧٣٥.٥١٦صالح دمحم صالح سعداوى٧٤٦٢ ٥١

٧٧٣٤.٥٥٠٣٧٢٤٨.٥١٧.٥٣٧.٥١٥.٥عبدالرحمن احمد فرج احمد٧٤٦٣ ٥٠

٦٣٣٣.٥٤٥٢٣.٥٢١٣١٥.٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن سمير محمود الغريب احمد٧٤٦٤ ٤٨

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٦٥١٦٣٧١٥عبدالرحمن دمحم عبدالمنعم السيد٧٤٦٥ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٥٢٥٤١٦.٥٣٨١٦عبدالرحمن مصطفى عبدهللا مصطفى٧٤٦٦ ٥٢.٥

٧٣٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن منصور حسن منصور٧٤٦٧ ٤٨

٦٠٣٠٣٨.٥٢٣.٥١٩٩.٥١٦٣٨.٥١٦.٥عبدهللا عثمان اسماعيل عبدالفتاح٧٤٦٨ ٤٧.٥

٧٥٣٥.٥٤٩٣٣٢٤٧١٨.٥٣٨١٧.٥عبدالهادى محمود دمحم على٧٤٦٩ ٥٤.٥

٦٣٣١.٥٤٧٢٢.٥٢١٣١٧٣٨١٥.٥على حسن دمرانى احمد٧٤٧٠ ٤٩

٦٢٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥على دمحم عبداللطيف دمحم٧٤٧١ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٦٢٥١.٥١٥.٥٣٩١٥.٥عمرو عاطف السيد حسن٧٤٧٢ ٥٥

٦٠٣٢٤٥.٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٧.٥١٦عيد دمحم عيد عياد٧٤٧٣ ٥٠.٥

٦٧٣٢٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٩١٥دمحم ابراهيم حسن الدمرانى٧٤٧٤ ٥١

٢٣١١١٥١٠٧٦.٥٦١٨٦دمحم حسين حسن غانم٧٤٧٥ ١٧.٥

٥٣.٥٢٤.٥٣٨.٥٢٠.٥١٨٨١٥٣٤.٥١٧دمحم رضا عبدهللا مصطفى٧٤٧٦ ٥١

٢٠١٠١٥١٦٨٥١٢٦.٥دمحم رمضان على دمحم٧٤٧٧ ٢٢
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٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠دمحم رياض نصر اسماعيل٧٤٧٨ ٠

٧٤٣٢.٥٤٥٣٣٢٣٨.٥١٥٣٧١٧.٥دمحم سامى عبدهللا دمحم٧٤٧٩ ٥٤

٦٧٢٣.٥٣٦.٥٢١١٩٧١٥٣٨١٧.٥دمحم سامى محمود دمحم٧٤٨٠ ٤٩

٧٠.٥٣٠٤٨.٥٣١٢٣٥١٥٣٩.٥١٨دمحم سعيد السيد محمود٧٤٨١ ٥٥

٦٦.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٩١٨دمحم سليم صالح مصلح٧٤٨٢ ٥١

٧٧٣٤.٥٥٥٤٠٢٥٩.٥١٥٣٩.٥١٧.٥دمحم صالح ابراهيم حسين٧٤٨٣ ٥٣

٧١٣٠٥٠٣٠٢٣٢١٦.٥٣٠١٧.٥دمحم طلبه السيد طلبه٧٤٨٤ ٥١

٧٣٣٠.٥٥٠٣٢٢٣٣.٥١٦٣٧.٥١٧.٥دمحم عرفات السيد حسن٧٤٨٥ ٤٨

٧٢٣٠٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٦.٥١٧.٥دمحم على اسماعيل على٧٤٨٦ ٤٨

٧٦.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦٣١٧٣٧.٥١٧.٥دمحم على دمحم عواد٧٤٨٧ ٥٩

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٢٩١٧.٥٣٧.٥١٨دمحم عيد غريب احمد٧٤٨٨ ٥٥

٧٥.٥٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٨١٨دمحم ممدوح دمحم بخاطره٧٤٨٩ ٥٦

٥٣.٥٢٤.٥٤٥٢١١٩٧١٥.٥٣٩١٨دمحم ناصر عبدهللا سويرح٧٤٩٠ ٥٣

٦٧٣٧.٥٤٦.٥٣٠٢٣٣١٦٣٧.٥١٧دمحم هانى دمحم احمد حسن٧٤٩١ ٥٢

٧٤٣٥٥٠٣١٢٤٤١٥.٥٣٨١٨.٥دمحم ياسر محمود هليل٧٤٩٢ ٥٤

٧٤.٥٣٣٤٥٣٣.٥٢٣٩١٥٣٩١٨.٥محمود خالد عبدالرؤف طلبه٧٤٩٣ ٥٣

٧٢٣٧٤٩٣٢.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٧.٥محمود دمحم محمود اسماعيل٧٤٩٤ ٥٢

٧٠.٥٣٦٤٥.٥٣٤.٥٢٣٥.٥١٦٣٤.٥١٧.٥مروان دمحم السيد حجازى٧٤٩٥ ٤٩

٧٢٣٣٤٥.٥٣٢٢٣٣.٥١٥.٥٣٢١٧مصطفى دمحم ابراهيم بركات٧٤٩٦ ٥١

٦٧.٥٣٠٤٨٣٢.٥٢٣٠١٦٣٦.٥١٧نادر منصور خضر على٧٤٩٧ ٥٢

٦٠٢٤.٥٤٥٢٢٢٠١.٥١٧.٥٣٥.٥١٧هاشم دمحم عبدهللا دمحم٧٤٩٨ ٥٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٧٣٩١٧يوسف حسن محمود حسن٧٤٩٩ ٥٩

٧٤٣٧٤٧٣٣.٥٢٤٥.٥١٧٣٨١٧يوسف شعبان بعتر بدر٧٥٠٠ ٥٤

٦٠٢٢٣٧٢٢١٩٠١٦٣٧١٥.٥يوسف شعيب منشاوى عبدالحميد٧٥٠١ ٤٩

٧١٢٤٥٠.٥٣٠٢٣٢.٥١٦٣٧١٦يوسف عبدالراتب عبدربه سليم٧٥٠٢ ٥٧

٦٦.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٢.٥١٥.٥٣٢١٦.٥احالم احمد طه احمد٧٥٠٣ ٤٨

٧٤٣٥٥٥.٥٣٧٢٥١.٥١٦٣٩١٦.٥احالم سعيد عبدالدايم محمود٧٥٠٤ ٥٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٢٣٧٢٥١١٦٣٩١٦.٥اسراء سالمان سلمى حماد٧٥٠٥ ٥٣

٧٧٣٥.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٩١٦.٥اسراء دمحم محمود السيد٧٥٠٦ ٥٩

٧٨٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٦.٥٣٨١٧اسماء فرج عبدربه سليم٧٥٠٧ ٥٩

٧٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٢٥١٥٣٧١٦.٥اسماء دمحم ممدوح حسن٧٥٠٨ ٥٣

٧٢.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٣٧١٧٣٦١٦.٥االء ايمن دمحم عطيه٧٥٠٩ ٥٤
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٧٤.٥٣٧.٥٥٨٣٧٢٥٢١٦.٥٣٨١٧امال حسن نعمت هللا حسن٧٥١٠ ٤٥

٧٤.٥٣١٥٠.٥٣٠٢٤١١٥٣٦.٥١٥امال صابر ابراهيم السيد٧٥١١ ٥٥

٧٥.٥٣٤٥٦.٥٣٣٢٥٥١٥.٥٣٧١٦امانى دمحم على خليل٧٥١٢ ٥٦

٧٣٣٠٥٠.٥٢٣٢٢٨.٥١٥٣٧١٦.٥امل عبدهللا عبدالوهاب دمحم٧٥١٣ ٥٢

٧٦.٥٣١.٥٥٤.٥٣٠٢٤٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٧ايمان دمحم سليمان ابراهيم٧٥١٤ ٥٤

٧٣.٥٣١٥٤.٥٣١.٥٢٤٦.٥١٥٣٨١٧ايمان دمحم صبرى دمحم٧٥١٥ ٥٦

٧٨٣٧.٥٥٩٣٧.٥٢٦٩١٦.٥٣٧١٦.٥ايه السيد دمحم احمد٧٥١٦ ٥٧

٧٢.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٤٠١٥٣٩١٦ايه دمحم سلمان على٧٥١٧ ٥٦

٧٣.٥٣٢٤٨٣٠٢٣٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥بسنت سعد حسن على٧٥١٨ ٥٥

٧٧.٥٣٥٥٠.٥٣٠٢٤٩١٥٣٨١٧.٥تسنيم دمحم عوده عيد٧٥١٩ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٨.٥٢٢.٥٢٢٢.٥١٥٣٦١٦.٥جهاد دمحم السيد طلبه٧٥٢٠ ٥٤

٦٤.٥٣٠٤٦.٥٢٣.٥٢١٩.٥١٦٣٧١٧.٥داليا شاكر حنيدق حسن٧٥٢١ ٥٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٧١٧.٥دعاء عصام الشاذلى دمحم٧٥٢٢ ٥٠

٧٣٣٧٥٠.٥٣٣٢٥١.٥١٦٣٧.٥١٧رهف كرم على عبدالعزيز٧٥٢٣ ٥٨

٧٩٣٢٥٥٣٥٢٥٨١٧٣٩١٥روان حسن منصور ابراهيم٧٥٢٤ ٥٧

٧٨٣٧.٥٥٧٣٤.٥٢٦٥١٦٣٩١٦.٥روضه حسان غنام حسان٧٥٢٥ ٥٨

٦٥.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢١٣١٥٣٣١٦.٥روميساء دمحم عبدالفتاح دمحم٧٥٢٦ ٥٠

٦٠.٥٢٦٤٥٢٥.٥٢٠٦١٥٣٤.٥١٨ريم فتحى صابر سالمان٧٥٢٧ ٤٩

٣٤١٤.٥٢٢.٥١٠١٠٩٦١٦٧.٥زمزم عصام صالح على٧٥٢٨ ٢٨

٥٥٢٥٣٥٢١.٥١٧٧.٥١٥٣٢.٥١٧زينب فاضل دمحم عبدالمقصود٧٥٢٩ ٤١

٧٠.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٢٣١٥.٥٣٥.٥١٧ساره احمد السيد غريب٧٥٣٠ ٥٤

٧٧.٥٣٦.٥٥٩.٥٣٧٢٦٩.٥١٦٣٧.٥١٧.٥سندس رضا منصور دمحم٧٥٣١ ٥٩

٧٤.٥٣٠٥٦٣٦٢٤٩.٥١٥٣٤.٥١٧.٥شهد عبدالباسط ابراهيم عبدالفتاح٧٥٣٢ ٥٣

٦٤.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٣.٥١٥٣٢.٥١٧شهد دمحم عبدالعال احمد٧٥٣٣ ٥٣

٥٠٣٠٣٨٢٠١٩٢١٦.٥٣٣١٧.٥شيماء سالمه سالم ضيف هللا٧٥٣٤ ٥٤

٧٧٣٣.٥٥٧٣٥٢٦٠.٥١٦٣٥١٧مروه حسين سعيد عبدالقادر٧٥٣٥ ٥٨

٧٦٣٥٥٩٣٨.٥٢٦٦.٥١٦٣٦.٥١٧مروه دمحم صالح دمحم٧٥٣٦ ٥٨

٤٦.٥٢٣.٥٤٥.٥٢٢١٨٤.٥١٦٣٠١٥مريم احمد سعد احمد٧٥٣٧ ٤٧

٧٢٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥مريم سالمه حماد صبيح٧٥٣٨ ٥٣

٧٠.٥٣٥.٥٥١٣٧.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٥١٧مريم سليم سليمان حسان٧٥٣٩ ٥٦

٦٤٣٠٤٦٢٣.٥٢١٢.٥١٥٣٧.٥١٧.٥مريم شاكر حسن سالم٧٥٤٠ ٤٩

٣٩.٥١٩٢٩٢٠١٣٧.٥٥.٥١٧.٥٧.٥مريم علي محمود غانم٧٥٤١ ٣٠
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٧٠٣٩.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٧١٧منار على سالم دمحم٧٥٤٢ ٥٣

٦٨٣٠٤٥٢٣٢١٦١٥.٥٣٦١٧.٥منةهللا سعيد عبدالصادق السيد٧٥٤٣ ٥٠

٦٦.٥٢٥.٥٤٥٢٤.٥٢١٣.٥١٥.٥٣٠١٨منةهللا عيد دمحم حسن٧٥٤٤ ٥٢

٣٨١٠٢٢.٥١٤١١١٥١٧.٥٨منةهللا مجدى دمحم عبدالوهاب٧٥٤٥ ٢٦.٥

٧٧.٥٣٠٥٧.٥٣٦٢٥٧١٥٣٦.٥١٦.٥منةهللا مصطفى احمد دمحم٧٥٤٦ ٥٦

٧٠٣٠٤٨٢٤.٥٢٢٣١٥٣٤.٥١٧مها كامل عبدالرزاق احمد٧٥٤٧ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٤.٥٥٦٣٦٢٦٣١٥٣٥.٥١٨مياده خالد حسن دمحم٧٥٤٨ ٥٩

٧٦٣٣٥٦.٥٣٤٢٥٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٧ميار احمد عبدهللا عبدالوهاب٧٥٤٩ ٥٧

٧٤.٥٣٣.٥٥٤٣٥٢٥٢١٦٣٨.٥١٧ندا سامى على عيد٧٥٥٠ ٥٥

٦٩.٥٣٠٤٥.٥٢٢٢١٩١٦.٥٣٨١٧نرمين احمد ابراهيم احمد٧٥٥١ ٥٢

٧٤٣٠٥٣٣٠٢٤٣١٦.٥٣٩١٦.٥نور حاتم صالح سعداوى٧٥٥٢ ٥٦

٥٥.٥٢٢.٥٤٥٢٠١٩٤١٥.٥٣٣١٦.٥نورا دمحم منسى السيد٧٥٥٣ ٥١

٧٠.٥٣٣٤٩.٥٣٠.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥نورهان سالم سليمان ضيف هللا٧٥٥٤ ٥٥

٦٧.٥٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٣٠.٥١٥.٥٣٠١٦نورهان دمحم سلمى حماد٧٥٥٥ ٥٤

٦٦.٥٢٤٤٩٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٠١٦.٥هبه السيد عبدالرحيم مرعى٧٥٥٦ ٤٨

٦٩٣٠٥٠٣١.٥٢٣٣.٥١٦٣٤١٦.٥هند عبدهللا حسن سالمه٧٥٥٧ ٥٣

٦٣.٥٢٣.٥٤٥٢٠.٥٢٠٤.٥١٥.٥٣٠١٦.٥وفاء سمير دمحم السيد٧٥٥٨ ٥٢

٧٠٣٠٤٦.٥٢٣.٥٢٢٤١٥.٥٣٣١٦.٥والء دمحم محمود سليمان٧٥٥٩ ٥٤

٦٦.٥٢٦٤٨.٥٢٢٢١٥١٥٣٢.٥١٦والء منصور قاسم منصور٧٥٦٠ ٥٢

٦٩.٥٣٠٤٨.٥٣٢٢٣٥١٦٣٦١٧.٥يارا سامى عبده الشاطر٧٥٦١ ٥٥

٥٣٢٢٣٧.٥٢٣١٨٤١٣.٥٣٠١٥مها نصر السيد طلبة٢٢٤٩٤ ٤٨.٥
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االسماعيلية جنوب الصباح  تعليم اساسي  عاالدارة المدرسة
٧٦٣٧.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٥٧.٥١٨.٥٣٥١٦.٥احمد اشرف احمد على٧٥٦٢ ٥٥

٥١.٥٣٣٤٥٣٠.٥٢١٣١٦٣٣١٥.٥احمد البادى مصطفى دمحم٧٥٦٣ ٥٣

٤٧٣٠٣٧٣١.٥١٩٠.٥١٥٣٣.٥١٥احمد بدري ابراهيم حسن٧٥٦٤ ٤٥

٥٤٣٤.٥٤٥٣١.٥٢١٨١٦.٥٣٥.٥١٦.٥احمد خليل دمحم اسماعيل٧٥٦٥ ٥٣

٧٩٤٠٥٥٤٠٢٧٣١٩.٥٣٧١٦.٥احمد صباح عبدالهادى صباح٧٥٦٦ ٥٩

٤٣.٥٣٠٤٥٣٠١٩٣.٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥احمد على مصطفى على٧٥٦٧ ٤٥

٧٠٣٧٤٧.٥٣٣.٥٢٣٩١٨٣٦.٥١٦.٥احمد عيد منصور خليل٧٥٦٨ ٥١

٦٧٣٧.٥٤٧٣٢.٥٢٣٠١٧.٥٣٦١٦احمد فكرى راشد متولى٧٥٦٩ ٤٦

٧٩٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٩١٧احمد موسي دسوقي دمحم٧٥٧٠ ٥٥

٤٦.٥٢٢.٥٣٢.٥٣٠١٦٦.٥١٧.٥٣٤١٦ادهم دمحم دمحم محمود٧٥٧١ ٣٥

٤٧.٥٣٢٣٧٣٠١٩١.٥١٧.٥٣١١٦.٥اسالم رضا حسن طريح٧٥٧٢ ٤٥

٧٦٤٠٥١.٥٣٨٢٦١.٥١٨.٥٣٧١٦.٥امير دمحم دمحم حسن٧٥٧٣ ٥٦

٦٠٣٤.٥٤٥٣٢٢٢٣.٥١٥٣٥١٦.٥جمال دمحم داود ابراهيم٧٥٧٤ ٥٢

٧٢.٥٣٨٥٢٣٤٢٥٣.٥١٨٣٦.٥١٥.٥حازم عالء حسن على٧٥٧٥ ٥٧

٥٣٣٦.٥٤٥٣١.٥٢١٦١٨٣٨١٦.٥حسن علي حسن مهدي٧٥٧٦ ٥٠

٧٧٣٩٥١٣٧.٥٢٥٨١٨.٥٣٧.٥١٥زياد  عز الدين السيد علي٧٥٧٧ ٥٣.٥

٥٤٣٦٤٥.٥٣٥٢٢٣١٨٣٧١٥سيف عبدهللا سيد علي٧٥٧٨ ٥٢.٥

٥٠.٥٣٥٤٥٣٠١٩٨١٦.٥٣٥١٥شريف حسن عبدهللا متولى٧٥٧٩ ٣٧.٥

٤٧.٥٣٠.٥٣٧٣١١٩١.٥١٦.٥٣٤١٥عبدالرحمن داود دمحم عليان٧٥٨٠ ٤٥.٥

٤٤.٥٣٠٣٧٣٠١٨٦.٥١٧.٥٣٧.٥١٥عبدالرحمن صالح سليمان محمود٧٥٨١ ٤٥

٤٦.٥٣٠٣٨٣٠١٩٠١٦.٥٣٤١٥.٥عبدالفتاح منصور عبدالفتاح دمحم٧٥٨٢ ٤٥.٥

٧١٣٨٥٤٣٨.٥٢٦٠١٧٣٥.٥١٥عبدهللا دمحم سعد حسن٧٥٨٣ ٥٨.٥

٤٩٣٢٣٨.٥٣٣.٥١٩٨١٦.٥٣٣١٦عبدة دمحم عبدالسالم حفني٧٥٨٤ ٤٥

٦٧٣٦٤٥٣٦.٥٢٣١١٦٣٢١٥عالء حسن عبدالفتاح ابراهيم٧٥٨٥ ٤٦.٥

٤٦٣١٣٨.٥٣٤.٥١٨٨١٦.٥٣٢١٥عالء حسين سالمه على٧٥٨٦ ٣٨

٧٥.٥٣٨٤٩٣٦.٥٢٥٧١٦.٥٣٩١٥.٥عالء وحيد يوسف خليفه٧٥٨٧ ٥٨

٤٧.٥٣٤٤٥٣١.٥١٩٧١٦.٥٣١١٥عمر شعبان ابو المجد حمزة٧٥٨٨ ٣٩

٥٣.٥٣٠٣٦.٥٣١.٥١٩٧١٦٣٤١٧.٥عمر دمحم على محمود٧٥٨٩ ٤٥.٥

٤٩٣٠٣٧.٥٣١١٩٣١٦.٥٣٤١٥.٥عمرو سعيد عمرو عامر٧٥٩٠ ٤٥.٥

٤٢٢٥٣٧٣٠١٧١١٥٣٠١٥كريم اسماعيل عبدالعال اسماعيل٧٥٩١ ٣٧

٤٥٢٤٣٧.٥٣٢.٥١٧٢١٥٣٢١٥.٥كريم سالم عمر سالم٧٥٩٢ ٣٣
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٧٠٣٨.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٣٦.٥١٦.٥٣٧.٥١٦كمال صباح دمحم عبدهللا٧٥٩٣ ٤٥

٦٩.٥٣٨٤٧.٥٣٩.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٥دمحم ابراهيم دمحم عبدهللا٧٥٩٤ ٤٨

٧٢.٥٣٧٤٧٣٨٢٤٨١٦٣٦١٥.٥دمحم احمد سمير ابراهيم٧٥٩٥ ٥٣.٥

٤٤٣٨.٥٤٦٣٢٢٠٥.٥١٥.٥٣٦١٥دمحم البادى مصطفى دمحم٧٥٩٦ ٤٥

٧٤٣٦.٥٤٩.٥٣٧٢٥٢.٥١٦٣٨١٥.٥دمحم بركات دمحم حسين٧٥٩٧ ٥٥.٥

٥٤٣٣٤٥.٥٣٢.٥٢١٠١٦٣٣١٥.٥دمحم خالد دمحم احمد٧٥٩٨ ٤٥

٦٠٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٦.٥١٦٣٥١٦.٥دمحم سعيد عطيه ابو زيد٧٥٩٩ ٤٥

٥١.٥٣٥٤٥٣١.٥٢٠١١٦٣٢.٥١٥.٥دمحم سليمان السيد غانم٧٦٠٠ ٣٨

٤٤٣٠٤٥٣٥٢٠٥١٥٣٥١٥دمحم صالح عيد حسين٧٦٠١ ٥١

٧٤.٥٣٤٥٤.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٨.٥٣٦١٥.٥دمحم عاطف ابراهيم دمحم٧٦٠٢ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٦٤٠٢٧٢.٥١٨٣٨١٥دمحم عالءالدين دمحم على٧٦٠٣ ٥٩

٧٨٣٧٥٦.٥٤٠٢٦٨.٥١٨٣٩١٥دمحم على حسين دمحم٧٦٠٤ ٥٧

٧٤٣٥٥١٣٩٢٥٦١٥٣٥١٥دمحم عوده سليم سالم٧٦٠٥ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٤٣٨٢٦٢.٥١٦٣٩١٥دمحم عيد احمد ابراهيم٧٦٠٦ ٥٨

٦٣.٥٢٤٥٣.٥٤٠٢٣٥١٧٣٧١٥.٥دمحم فكرى راشد متولى٧٦٠٧ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧١١٨.٥٣٩١٧دمحم محمود صباح عبدهللا٧٦٠٨ ٥٨

٦٠٣٠٤٨.٥٣٩٢٢٦.٥١٦.٥٣٥١٥دمحم موسى جمعه الهادى٧٦٠٩ ٤٩

٧٣٣٧.٥٥٤٤٠٢٦١.٥١٨.٥٣٩١٥.٥محمود دمحم محمود دمحم٧٦١٠ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٩١٩٣٨١٥مصطفي اسماعيل مصطفي علي٧٦١١ ٥٩

٥٠.٥٣٠٤٧.٥٣٧٢١٣١٦٣١١٥منصور رمضان عبدالسالم السيد٧٦١٢ ٤٨

٤٧٢٠٤٧٣٠١٨٩١٥٣٤١٥.٥هانى سامى حسين احمد٧٦١٣ ٤٥

٦٩٣٣٥٢.٥٣٩.٥٢٥١١٦.٥٣٧١٥وليد عيد عبدالفتاح ابراهيم٧٦١٤ ٥٧

٤٢٢١.٥٤٥٣٠١٨٣.٥١٢٢٦١٣وليد دمحم على دمحم٧٦١٥ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٣٢١٣.٥١٩٣٩١٥اسراء ابو النور مصطفي نجم الدين٧٦١٦ ٤٥

٧٧٣٦.٥٥٦٤٠٢٦٨.٥١٩٣٩١٥اسراء احمد السيد عبدالهادي٧٦١٧ ٥٩

٧٩٣٧.٥٥٧٣٩٢٧٠.٥١٩٣٧١٥اسراء دمحم عبدالحميد عبد الجواد٧٦١٨ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٦٤٠٢٦٩.٥١٩٣٩١٦اسماء احمد عبدالحميد عبد الجواد٧٦١٩ ٥٨

٧٥٣٣٥١٣٦٢٥٢١٩٣٦.٥١٥.٥اسماء دمحم عبدة دمحم سالم٧٦٢٠ ٥٧

٧٩٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٣.٥١٩٣٩١٦اسماء دمحم دمحم حسن٧٦٢١ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٧٢١٩٣٩١٧.٥االء هانى عبدالسالم كيالنى٧٦٢٢ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٣.٥٣٩٢٦٣١٩٣٦.٥١٧امل كامل دمحم كامل٧٦٢٣ ٥٩

٦٩.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٦٢٤٨.٥١٩٣٩١٧امل محمود حسن محمود٧٦٢٤ ٥٨
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٧٢٣٥٥٤.٥٣٨٢٥٨.٥١٩.٥٣٨١٨اميره سعيد احمد دمحم٧٦٢٥ ٥٩

٦٩.٥٣٥.٥٥٣٣٢٢٤٢١٩٣٧١٧اميره محمود حسن مهدى٧٦٢٦ ٥٢

٧٣.٥٣٨.٥٤٨.٥٣١.٥٢٤٩١٩.٥٣٣١٦.٥انتصار عيد السيد عواد٧٦٢٧ ٥٧

٦٥٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٩.٥٣٣١٨بسملة ايمن المحمودي دمحم٧٦٢٨ ٥٤

٦٦٣٧٥٢٣٣.٥٢٤٤.٥١٩.٥٣٤١٨حنان دمحم عبدهللا دمحم٧٦٢٩ ٥٦

٦٧.٥٣٢٤٩٣٣.٥٢٤٠١٩٣٤.٥١٧.٥خلود دمحم غريب احمد٧٦٣٠ ٥٨

٥٤.٥٣٠٤٨.٥٣١٢١٢١٩.٥٣٤١٨خلود محمود السيد محمود٧٦٣١ ٤٨

٦٥٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٦.٥١٩.٥٣٧.٥١٧.٥دعاء احمد مصطفى محمود٧٦٣٢ ٥٢

٤٩٣٠٤٥٢٣.٥١٩٢.٥١٩.٥٢٥.٥١٧دينا دمحم النادى احمد٧٦٣٣ ٤٥

٦٩.٥٣٢٥١٣١.٥٢٤١١٩٣٤.٥١٦رحمه هيثم يوسف امبارك٧٦٣٤ ٥٧

٦٤٣٠٤٧٣١.٥٢٢٥.٥١٩.٥٣٥١٦.٥رضوى محمود سعود عبدالمجيد٧٦٣٥ ٥٣

٧٨٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٩.٥١٨روميساء دمحم سعيد عبدالمجيد٧٦٣٦ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٧.٥١٦ريهام صالح حسن عباس٧٦٣٧ ٦٠

٥٣.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠١١٩٣٢١٨زهراء ابراهيم حفنى شعيشع٧٦٣٨ ٤٨

٦٠٣٠٥٤٣٢٢٣٢١٩.٥٣٣١٦.٥زهراء عصام حسن حسين٧٦٣٩ ٥٦

٦٠٢٤.٥٤٦٢٢١٩٩.٥١٩.٥٣٤١٥سماح عيد مسلم عامر٧٦٤٠ ٤٧

٦٩٣١٤٥.٥٣٠٢٣٠.٥١٩٣٦١٨سمر صالح سالم عوده٧٦٤١ ٥٥

٦٦.٥٣٥٤٧٣٠٢٣٦.٥١٨.٥٣٥.٥١٦.٥شاديه اشرف منصور غريب٧٦٤٢ ٥٨

٦٧٣٧٤٦.٥٣١.٥٢٣٦١٩.٥٣٦.٥١٧.٥شيماء سعيد عطيه ابو زيد٧٦٤٣ ٥٤

٦٢.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٢٤١٧.٥٣٠١٨عزه صالح احمد عبدالمطلب٧٦٤٤ ٥٣

٧٤٣٨٤٩.٥٣٥٢٥٣.٥١٩٤٠١٨فاطمه الزهراء عصام عبدالرحمن دمحم٧٦٤٥ ٥٧

٦٩.٥٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٤٠.٥١٨.٥٣٩.٥١٧فاطمه على ابراهيم عبدالغفار٧٦٤٦ ٥٧

٧٠.٥٣٨.٥٤٧.٥٣٠٢٤٣.٥١٩.٥٣٨١٨فاطمه محمود السيد محمود٧٦٤٧ ٥٧

٦٠٣٢.٥٤٧.٥٢٢٢١٧١٩.٥٣٤١٨فلایر احمد عبدالرحمن عبدالمنطلب٧٦٤٨ ٥٥

٤٠.٥٢٤.٥٣٥٢٠١٥٩١٧.٥٢٣.٥١٧مروه نافل حسين صالح٧٦٤٩ ٣٩

٦٣.٥٣٦٤٨.٥٣٠٢٣٣١٩.٥٣٢.٥١٩منةهللا دمحم عبدالسالم دمحم٧٦٥٠ ٥٥

٦٨٣٤.٥٤٦.٥٣٦.٥٢٤٣.٥١٩.٥٣٣١٨منه احمد غريب احمد٧٦٥١ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥٤.٥٣٧٢٦٥١٩.٥٣٩.٥١٨منه عاطف دمحم احمد٧٦٥٢ ٥٩

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢٢١٠.٥١٩٣٤١٧منه ياسر دمحم عبدالعزيز٧٦٥٣ ٥٣

٧٠٣٤.٥٤٦٣٣٢٤٠.٥١٩.٥٣٦١٦منى جرير سعود عبدالمجيد٧٦٥٤ ٥٧

٧٤.٥٣٣.٥٥١٣٤.٥٢٥٢.٥١٩.٥٣٩١٦مى دمحم سليمان على٧٦٥٥ ٥٩

٦٨٣٦٤٩٣٥.٥٢٤٧.٥١٩.٥٣٥.٥١٦مي دمحم دمحم عطية٧٦٥٦ ٥٩
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٦٧.٥٣٤٤٥٣٠٢٣٢.٥١٩.٥٣٧١٦ندي صالح احمد محمود٧٦٥٧ ٥٦

٦٠٣٢٣٧٢٥.٥٢٠٨.٥١٩٣٨١٦نسمه كمال محمود دمحم٧٦٥٨ ٥٤

٧٤.٥٣٨٤٨.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٩.٥٣٧١٦نسمه دمحم السيد عبدالهادي٧٦٥٩ ٥٩

٧٧٣٨٤٧٣٥.٥٢٥٦.٥١٩.٥٣٨١٦نهاد السيد عيد عبدالغني٧٦٦٠ ٥٩

٧٧٣٨٤٨٣٥.٥٢٥٧.٥١٩٣٩١٦نورهان عيد منصور خليل٧٦٦١ ٥٩

٦٧٣٦٤٧.٥٣٤٢٤٢.٥١٦٣٥.٥١٨هبه علي الدين السيد علي٧٦٦٢ ٥٨

٧٥٣٨.٥٥٤٣٨٢٦٢.٥١٥٣٩١٧وسام عفيفى احمد الشافعى٧٦٦٣ ٥٧

٦٣٣٢.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٤.٥١٥ياسمين اشرف ابراهيم دمحم٧٦٦٤ ٥٧

٦٠٣٣٥١.٥٣٢٢٣٤.٥١٦.٥٣٣١٧ياسمين رضا عبدالسالم عبد الحليم٧٦٦٥ ٥٨

٧٤٣٧٥٧٣٧٢٦٣١٧.٥٣٧١٧ياسمين محمود يوسف خليفه٧٦٦٦ ٥٨

٦١.٥٣١٤٥٣١٢١٨.٥١٧.٥٣٨١٦اسراء عماد دمحم عبدهللا٢٠٤٧٧ ٥٠

٤٦٣٠.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٠١.٥٠٣٣١٦.٥احمد على عيد على حجازى٢٢٨٧٣ ٤٨

٤٣.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠١٨٩٠٣٦١٥.٥حسان السيد احمد دمحم٢٢٨٧٤ ٣٦.٥

٤٩٣٣٤٧٣٠١٩٣.٥٠٣٦١٥.٥دمحم على سليمان نصر٢٢٨٧٥ ٣٤.٥

٤٤.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠١٨٩.٥٠٣٥.٥١٥.٥محمود السيد احمد دمحم٢٢٨٧٦ ٣٥

٤٥٣٢٤٥٣٠١٩٧٠٣٦.٥١٥.٥محمود زهران دمحم دمحم٢٢٨٧٧ ٤٥

٤٢.٥٣٢٤٧٣١.٥١٩٨٠٣٤.٥١٥مصطفى السيد احمد دمحم٢٢٨٧٨ ٤٥

٤٤.٥٣٠٤٨.٥٣٠١٩٣٠٣٥١٦نورهان دمحم ابراهيم حماده٢٢٨٧٩ ٤٠

٤٣٣٠٤٨.٥٣١.٥١٩٨٠٣٥.٥١٥محمود صالح عبد العزيز سعداوي٢٢٩٨١ ٤٥
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االسماعيلية جنوب الشهيد دمحم سليم سالمة االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٦٠٢٣.٥٣٧٣٠١٩٦.٥١٥٣٤.٥١٥ابراهيم عبده ابراهيم حسن٧٦٦٧ ٤٦

٦٦.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٣٢٢٩.٥١٥٣٦.٥١٥ابو بكر عادل سليمان مقبول٧٦٦٨ ٥٢

٦٠٢٥٤٥٣٠٢١٢١٥٣١.٥١٥احمد أسامه سليم سليم٧٦٦٩ ٥٢

٤٤.٥٣٠٤٥٣٦.٥٢٠٦١٥.٥٣١١٥احمد سعيد ربيع دمحم٧٦٧٠ ٥٠

٧٠.٥٣٦.٥٥٠٣٨٢٤٨١٦٣٤١٥احمد سيد أبراهيم علي٧٦٧١ ٥٣

٧٠.٥٣٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٥.٥٣٦١٥احمد عدلي محمود علي٧٦٧٢ ٥٨

٥٣.٥٢٥.٥٤٧.٥٢٣٢٠٣.٥١٥.٥٣٤١٥احمد فتحى فرج مفرج٧٦٧٣ ٥٤

٦٨.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٢٢٤٠.٥١٦.٥٣٧١٥احمد محمود جابر ابراهيم٧٦٧٤ ٥٣

٦٢٣٤.٥٤٧.٥٣٢٢٣٣١٦٣٤.٥١٥احمد محمود مسعود دمحم٧٦٧٥ ٥٧

٤٩.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٥١٦٣٣١٥.٥اسالم دمحم احمد فضل٧٦٧٦ ٤٧

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٦.٥٣٦١٥اسالم دمحم عبدالرحمن دمحم٧٦٧٧ ٥٧

٤٩.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٣١٦٣٠.٥١٥السيد ابراهيم منصور عوض٧٦٧٨ ٤٥

٤٩٣٠٣٧٢٢.٥١٨٤.٥١٥٣٦١٥السيد سليمان ضيف اللة مبارك٧٦٧٩ ٤٦

٦٠٣٠٣٨.٥٢٣١٩٩.٥١٥٣٧١٥السيد دمحم السيد ابراهيم٧٦٨٠ ٤٨

٤٥٣٠٣٥٢٣١٧٨١٥٣٥١٥بسام السيد دمحم على٧٦٨١ ٤٥

٧٣٣٣.٥٤٥٣١٢٣٤.٥١٥٣٨١٥بالل احمد حسين احمد٧٦٨٢ ٥٢

٧٥.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢١٨١٥٣٢.٥١٥حسن صالح السيد ابراهيم٧٦٨٣ ٤٥

٦٠٣٠٣٨٢٣.٥١٩٦.٥١٥٣٣.٥١٥حسن على حسن احمد٧٦٨٤ ٤٥

٦٠٣٠٣٥.٥٣٠٢٠٠.٥١٥٣٠.٥١٥خالد سالمه سالمان سالم٧٦٨٥ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٨٢٧٢١٧٣٧١٥.٥خالد عالوى صابر سالمان٧٦٨٦ ٥٨

٤٨.٥٣٠٣٦.٥٢٣.٥١٨٣.٥١٥٣٢.٥١٧رضا فرج دمحم دمحم٧٦٨٧ ٤٥

٥٣٣٠٣٦.٥٢٣.٥١٨٨١٥٣١.٥١٧سالمه عبدالكريم السيد دمحم٧٦٨٨ ٤٥

٥٢٣٠٣٥.٥٢٣.٥١٨٨١٥٣٢.٥١٦.٥سليمان سيد سليمان منصور٧٦٨٩ ٤٧

٤٥٣٠٣٥.٥٢٢.٥١٧٨١٥٣٠١٧شعبان سيد شعبان دمحم٧٦٩٠ ٤٥

٦٠٣٠٣٦٣٠٢٠٦١٥٣٥١٦.٥صالح محمود صالح السيد٧٦٩١ ٥٠

٦٠.٥٣٠.٥٣٥.٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٦١٥.٥عبدالرحمن احمد فوزى احمد٧٦٩٢ ٤٩

٦١.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢١١١٥.٥٣٥١٦عبدالرحمن السيد بكرى على٧٦٩٣ ٥١

٦٠٣٠٣٧.٥٢٠.٥١٩٦١٥٣١١٧عبدالرحمن صالح احمد دمحم نويره٧٦٩٤ ٤٨

٥٣٣٠.٥٣٦٣٠١٩٤.٥١٥٣٧١٦عبدالرحمن دمحم حماد حسن٧٦٩٥ ٤٥

٦٠٣١٣٦٢٣.٥١٩٨.٥١٥٣٤١٦علي جميل عبدالناصر حسن٧٦٩٦ ٤٨

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢١١٥٣٦١٦على عالء دمحم على٧٦٩٧ ٤٨
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٥١٣٠٣٦٢٣١٨١١٥٣٤١٦علي دمحم علي حسن٧٦٩٨ ٤١

٦٠٣٠.٥٣٦.٥٣٠٢٠٣١٥٣٤١٦.٥عمر دمحم احمد سعد الدين٧٦٩٩ ٤٦

٧٠٣٦٤٥٣٦.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٦١٦.٥فايز دمحم فايز ابراهيم٧٧٠٠ ٥٤

٦٤٣٠٤٥٢٣.٥٢١٦.٥١٥.٥٣٧١٧فهد عودة مسلم سليم٧٧٠١ ٥٤

٤٠.٥٢٣.٥٣٦.٥٢٢.٥١٧١١٥.٥٣١١٥دمحم ابراهيم غنام سليم٧٧٠٢ ٤٨

٦٥.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٠.٥١٥٣٨١٥دمحم اسماعيل محمود سليمان٧٧٠٣ ٥٧

٦٧٣١٤٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٧١٦دمحم حامد عدلى حامد٧٧٠٤ ٥١

٦٥.٥٣٢٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم حسن احمد سعد الدين٧٧٠٥ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٤١٥دمحم سالمان عيد سالم٧٧٠٦ ٤٥

٧٢.٥٣٣٥٢٣١٢٤٦.٥١٥٣٩١٥دمحم سامى ابراهيم على٧٧٠٧ ٥٨

٦٩٣٧.٥٤٨٣٦٢٤٣.٥١٥.٥٣٧١٦دمحم سعيد عيد عبدالرحمن٧٧٠٨ ٥٣

٦٣٣٧.٥٤٦.٥٣١.٥٢٣١.٥١٦٣٩.٥١٧دمحم سليمان محمود سليمان٧٧٠٩ ٥٣

٦٨.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٤٢١٧.٥٣٧.٥١٧دمحم عادل عبدالكريم دمحم٧٧١٠ ٥١

٧٨٣٨٥٣.٥٣٩.٥٢٦٨١٨٣٦.٥١٧.٥دمحم عالء دمحم على٧٧١١ ٥٩

٦٩.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٧١٧.٥٣٧.٥١٧دمحم عيد عوده علي٧٧١٢ ٥٥

٦٥٣٧٤٦٣٢.٥٢٣٨.٥١٧.٥٣٣١٦دمحم فاضل سليمان سالم٧٧١٣ ٥٨

٦٠.٥٣٦.٥٤٥.٥٣٠٢٢٤.٥١٧٣١١٦دمحم فوزى ابراهيم احمد٧٧١٤ ٥٢

٥٠.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١١١٧٣١١٦دمحم ياسر على حامد٧٧١٥ ٥٣

٧٧.٥٣٩٥٣٣٧٢٦٤.٥١٧٣٦.٥١٧.٥محمود سلمان محمود سليم٧٧١٦ ٥٨

٧٨٤٠٥٧٤٠٢٧٣١٨٣٨.٥١٧.٥محمود شرف احمد ابراهيم دمحم شرف٧٧١٧ ٥٨

٥٣٣٥.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٣.٥١٦محمود عدلى سالمان سالم٧٧١٨ ٥٣

٧١.٥٣٩٥٢٣٥.٥٢٥٧١٦٣٨١٧.٥محمود عدلي محمود علي٧٧١٩ ٥٩

٦٩٣٨٥٣٣٥٢٥٠١٦.٥٣٧١٧.٥محمود يوسف محمود سالم٧٧٢٠ ٥٥

٤٩٣٠.٥٤٥٢٣١٩٣.٥١٧٣٥١٧نادر دمحم سعد حميد٧٧٢١ ٤٦

٧١٣٨.٥٥١٣٧٢٥٥.٥١٧.٥٣٦١٧هندي محمود دمحم درويش٧٧٢٢ ٥٨

٧١.٥٣٩٤٨.٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٧٣٤١٧ياسر سيد عبده السيد٧٧٢٣ ٥٣

٦٥.٥٣٨.٥٤٨٣٥٢٣٩١٦٣٥١٧.٥يحي ايهاب عيد عبدالرحمن٧٧٢٤ ٥٢

٤٦٣٧٤٥٣٠٢٠٨١٥.٥٣٠١٦.٥يوسف عبدهللا فتحى دمحم احمد٧٧٢٥ ٥٠

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥اسراء على دمحم احمد٧٧٢٦ ٥٥

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٣٥١٧٣٤١٥.٥اسماء دمحم صديق دمحم٧٧٢٧ ٦٠

٦٣٣٠٤٦٣٠٢٢٢١٦٣٨١٧.٥امل ابراهيم اسماعيل عامر٧٧٢٨ ٥٣

٦٠.٥٢٢.٥٤٧٣٠٢١٢١٥٣٧١٦اميره حسين السيد حسين٧٧٢٩ ٥٢
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٦٧٣٠٤٩.٥٣٠٢٣١.٥١٧٣٨١٥.٥ايمان صبحى ابراهيم حسن٧٧٣٠ ٥٥

٧٤٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٧.٥١٥٣٧.٥١٥ايه ابراهيم السيد سالمه٧٧٣١ ٥٩

٦١٢٣.٥٥١.٥٣٠٢٢٢١٧٣٧١٥.٥ايه سالم سليم سالم٧٧٣٢ ٥٦

٦٧٣١٥٣٣٣٢٤٣١٥.٥٣٨١٦ايه سالمه دمحم حسين٧٧٣٣ ٥٩

٧١.٥٣٢.٥٥٤.٥٣٦٢٥٣.٥١٦.٥٣٨١٦ايه عبدالهادى محمود دمحم٧٧٣٤ ٥٩

٦٨.٥٣١٥٠.٥٣٤٢٤٣١٦٣٨١٥داليا دمحم صالح دمحم٧٧٣٥ ٥٩

٥١٢٣٤٦.٥٣٠٢٠٢.٥١٦٣٨١٥.٥دعاء دمحم صالح عبدهللا٧٧٣٦ ٥٢

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٩١٧.٥رانيا عادل عياد عيد٧٧٣٧ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٨٢٧١١٦.٥٣٦.٥١٥روان السيد علي دمحم٧٧٣٨ ٥٩

٦٧.٥٣٠٤٩.٥٣٥.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٨١٥روناء دمحم غنام سليم٧٧٣٩ ٥٤

٦٠٢٤.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٦١٥رويدا سليمان عيد دمحم سالمه٧٧٤٠ ٥٤

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٩١٦.٥زهوه عيد هندي درويش٧٧٤١ ٥٩

٦٣٣١٤٨.٥٣٦٢٣٣.٥١٦.٥٣٩١٥زهوه دمحم جابر ابراهيم٧٧٤٢ ٥٥

٦٦.٥٢٦٤٥٣٣٢٢٥.٥١٦٣٥١٦زينب دمحم سيد توفيق٧٧٤٣ ٥٥

٧٣.٥٣٠٤٧٣٥٢٤٢.٥١٧٣٨١٥.٥ساره حلمي كمال دمحم٧٧٤٤ ٥٧

٧٥.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٠١٧.٥٣٩١٦.٥ساره عبدالفتاح احمد دمحم٧٧٤٥ ٥٩

٧٣٣٧.٥٥٧٣٩٢٦٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٥ساره فرج محمود سليمان٧٧٤٦ ٥٩

٦٩.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٥ساره محمود على سالم٧٧٤٧ ٥٩

٧٤٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٦٨١٧٣٧.٥١٧سهى دمحم السيد دياب٧٧٤٨ ٥٩

٧٣.٥٣٦٥٥.٥٣٩٢٦٠١٦.٥٣٩١٧شروق خالد السيد ابراهيم٧٧٤٩ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٧.٥٣٨٢٣٢١٧٣٧١٦.٥شروق هاني سليمان حسن٧٧٥٠ ٥٢

٦٥.٥٣١٤٩.٥٣٧٢٢٨١٧٣٥.٥١٦عبير صالح اسماعيل عبدهللا٧٧٥١ ٤٥

٧٧٣٦٥٥.٥٣٩.٥٢٥٨١٧٣٧١٧غاده شريف سالمى سويلم٧٧٥٢ ٥٠

٦١٣١٤٦٣٣.٥٢١٨.٥١٥.٥٣٦١٦فاتن سالم مسعد عيد٧٧٥٣ ٤٧

٧١.٥٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٣.٥١٦فاتن دمحم مسعد عيد٧٧٥٤ ٥٤

٧٦٣٣٤٥.٥٣٠.٥٢٣٦١٦٣٤.٥١٦.٥فاطمه دمحم سالمه سليم٧٧٥٥ ٥١

٧١٣٧.٥٤٥٣٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٤١٥مروه ابراهيم سليم ابراهيم٧٧٥٦ ٥٠

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٦١٥.٥مريم ياسر دمحم حسن٧٧٥٧ ٥٢

٧٠٣٥٤٨٣٣.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥منةهللا احمد ابراهيم شماردن٧٧٥٨ ٥٥

٧٧.٥٣٧٤٧.٥٣٤٢٥٢١٦.٥٣٥١٧منه دياب السيد دياب٧٧٥٩ ٥٦

٧٢٣٤.٥٤٦.٥٣٧.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٨١٦منه مصباح دمحم حسين٧٧٦٠ ٥٤

٦٢.٥٣٠٤٧٣٤٢٢٣.٥١٦.٥٣٨١٦.٥مها فرحان عبدالسميع حسن٧٧٦١ ٥٠
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٦٦.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣٤١٧٣٦١٦مى اشرف عيد سالم٧٧٦٢ ٤٩

٦٨.٥٣٣٤٨.٥٣٣٢٣٤١٥٣٦١٦نهى ابراهيم عوده على٧٧٦٣ ٥١

٦٩٣٠٥٣.٥٣٠٢٣٢.٥١٥.٥٣٦١٦نهى احمد عبدالعزيز سعداوى٧٧٦٤ ٥٠

٧٧٣٦٥٦.٥٣٧.٥٢٦٥١٧.٥٣٧١٦نورهان دمحم احمد مبروك٧٧٦٥ ٥٨

٧٧٣٦٥٣٣٦.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥نورهان منصور دمحم السيد٧٧٦٦ ٥٦

٥١.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٢٢٠٥.٥١٦.٥٣٤١٦هيام دمحم يوسف علي نوفل٧٧٦٧ ٤٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢١١١٥.٥٣٣.٥١٧وفاء خالد يونس نصر٧٧٦٨ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤٠٣٤.٥١٥سنيه العربى احمد دمحم٢٢٥٧٣ ٤٥.٥
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االسماعيلية جنوب الشهيد عبد الوهاب عارف تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٦٤٣٠٣٨٣١.٥٢١١.٥١٥٣٤.٥١٦احمد السيد على حسن٧٧٦٩ ٤٨

٦٣٣١٤٥٣٠٢١٥١٥.٥٣٥١٦.٥احمد تامر عرفه عيسى٧٧٧٠ ٤٦

٤٥٣٢.٥٤٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٤.٥١٦.٥احمد حسن عبدالحميد محمود٧٧٧١ ٤٥

٦٣٣٦٥٣٣٤.٥٢٣٨.٥١٧.٥٣٥.٥١٦احمد سامى فؤاد جاد٧٧٧٢ ٥٢

٧٤.٥٣٦.٥٥٥٣٧٢٥٩١٦.٥٣٥.٥١٦احمد عالء السيد أحمد٧٧٧٣ ٥٦

٥٣٣٠٤٥٢٠.٥١٩٦.٥١٥٣٣.٥١٦احمد عيد احمد دمحم٧٧٧٤ ٤٨

٦٠.٥٣٣٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٦.٥١٥احمد غانم شكرى عياد٧٧٧٥ ٤٧

٦٠.٥٣٥٣٨.٥٣٠٢٠٩١٥٣٤.٥١٦احمد دمحم حسن عوده٧٧٧٦ ٤٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٧١٥٣١١٥احمد دمحم سليمان السيد٧٧٧٧ ٤٧

٤٩.٥٣٥٤٩.٥٣٠.٥٢١٤.٥١٦٣٤.٥١٥احمد دمحم دمحم قاسم٧٧٧٨ ٥٠

٧٤٣٧٥٥٣٩٢٦١١٥.٥٣٥.٥١٦احمد موسي ابراهيم عبداللطيف٧٧٧٩ ٥٦

٦٠٣١٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٥١٥.٥احمد هاني دمحم محمود٧٧٨٠ ٥٠

٧٦.٥٣٧٥٤٣٧٢٥٨.٥١٦٣٦١٦.٥اساف دمحم فؤاد سليمان٧٧٨١ ٥٤

٦٨٣٤.٥٤٨٣٢٢٣٦.٥١٦٣٥.٥١٦اسامة دمحم عطيتو دمحم٧٧٨٢ ٥٤

٥٢٢٥٤٥٢٣.٥١٩٠.٥١٥٣٠١٦حسن محمود حسن فرحان٧٧٨٣ ٤٥

٤٦.٥٢٢.٥٤٥٢٠١٧٣١٥٣٠١٥حسن مصطفى رزق مصطفى٧٧٨٤ ٣٩

٧٥٣٨٥١.٥٣٦٢٥٨.٥١٥٣٦١٥.٥سامح سليمان احمد على٧٧٨٥ ٥٨

٥٠٢٤.٥٤٥٣٠١٩٤.٥١٥٣١١٥سلمان فارس سليمان على٧٧٨٦ ٤٥

٦٤.٥٣٤.٥٤٥٣٢.٥٢٢٧.٥١٥٣٤.٥١٥سليمان دمحم سليمان السيد٧٧٨٧ ٥١

٦٦.٥٣٢٤٥٣٣.٥٢٣٥١٥٣٦١٥عا مر احمد نمر سليم٧٧٨٨ ٥٨

٧٣٣٣.٥٤٥٣٧.٥٢٤٢١٥٣٧.٥١٧عامر محمود عامر سالم٧٧٨٩ ٥٣

٤٨.٥٢٦٣٦٣٠١٨٧.٥١٦٣٥١٥عبدالرحمن على دمحم حسين٧٧٩٠ ٤٧

٦٣٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٦٣٧١٦.٥عبدالرحمن عيد اسماعيل احمد٧٧٩١ ٥٣

٦٦.٥٣٢٤٥٣٢٢٣٠.٥١٦٣٧.٥١٧عبدالرحمن دمحم السيد صويلح٧٧٩٢ ٥٥

٦٧٣٠٤٥٣١٢١٨١٦.٥٣٢١٥عبدهللا احمد محمود دمحممشرف٧٧٩٣ ٤٥

٦٣٣٤.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٢٦.٥١٥٣٧.٥١٦عزت مصطفي عزت مصطفي٧٧٩٤ ٤٨

٦٤.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٦١٥.٥٣٧.٥١٦.٥عالء ابراهيم عامر منصور٧٧٩٥ ٥٢

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٧.٥٣٧.٥١٧عمر احمد سعد على٧٧٩٦ ٥٩

٧٠٣٦.٥٥١٣٣٢٤٦.٥١٥.٥٣٧١٦عيد ابراهيم حسن منصور٧٧٩٧ ٥٦

٧٠٣٥.٥٥٣٣٣٢٤٥.٥١٦.٥٣٨١٧.٥فارس حامد احمد اسماعيل٧٧٩٨ ٥٤

٧٢.٥٣٧٥٣٣٨٢٥٥.٥١٥.٥٣٦.٥١٨.٥فارس دمحم السيد دمحم٧٧٩٩ ٥٥
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٧٠٣٧٥٣٣٩.٥٢٥٥.٥١٦٣٦١٨فارس مصلح السيد صويلح٧٨٠٠ ٥٦

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٥٢٣٣١٥.٥٣٣١٦.٥ماجد دمحم عبداللطيف موسي٧٨٠١ ٥٦

٧١.٥٣٣.٥٤٥٣٣٢٣٦١٥٣٥١٧مازن سامي غريب مصطفى٧٨٠٢ ٥٣

٦٤.٥٣٣.٥٣٨.٥٣١٢٢٦.٥١٧٣٨١٦.٥محسن طارق محسن حسن٧٨٠٣ ٥٩

٦٠٣١.٥٣٨٣٠٢١٠.٥١٧٣٦١٧.٥محسن ماهر محسن حسن٧٨٠٤ ٥١

٥٣٣٢٣٦.٥٣٠.٥١٩٨١٥.٥٣٦١٥دمحم ابراهيم دمحم حسن٧٨٠٥ ٤٦

٧٨٣٩٥٧.٥٣٨٢٦٩.٥١٥٣٨١٧.٥دمحم احمد قطب عبدالغفار٧٨٠٦ ٥٧

٦٦٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٣١٧دمحم احمد دمحم دمحم٧٨٠٧ ٥٢

٧٩.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٧.٥١٧.٥دمحم احمد موسى عبداللطيف٧٨٠٨ ٥٧

٧٥٣٥٤٥٣٤٢٤٢١٧٣٦١٦.٥دمحم اسامه محمود احمد٧٨٠٩ ٥٣

٧١٣٥.٥٤٧.٥٣٢٢٣٩١٦.٥٣٧١٦دمحم رضا حسن موسى٧٨١٠ ٥٣

٦٧٣٦٤٥٣١.٥٢٣٣.٥١٦٣٧.٥١٦.٥دمحم عادل دمحم السيد٧٨١١ ٥٤

٦٦٣٤٤٥٣٠٢٢٩١٦.٥٣٧.٥١٧دمحم عبدالحميد نصر سويلم٧٨١٢ ٥٤

٥٢٣٢.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٦.٥٣١١٦.٥دمحم على فؤاد جاد٧٨١٣ ٥٣

٦٥٣٣٤٥٣٠٢٢٢١٦٣٢.٥١٦.٥دمحم علي دمحم عبدهللا٧٨١٤ ٤٩

٦٣٣١.٥٤٥٢٥٢١٠.٥١٥.٥٣٣.٥١٦دمحم عيد مصطفى على٧٨١٥ ٤٦

٦١.٥٣٦٤٥٢٣.٥٢١١١٦.٥٣٥.٥١٦دمحم منصور علي جمعه٧٨١٦ ٤٥

٦٧.٥٣٣٤٦٣٠٢٣١.٥١٦.٥٣٧١٦.٥دمحم منصور على محمود٧٨١٧ ٥٥

٧٥٣٦٥٥٣٧٢٥٦١٦.٥٣٨١٧.٥دمحم وليد عبداللطيف ابراهيم٧٨١٨ ٥٣

٧٣.٥٣٨٥٣٣٧.٥٢٥٨١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم ياسر عيد غانم٧٨١٩ ٥٦

٦٩.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٠١٦٣٤١٥محمود عبدالقادر دمحم ابوالنور٧٨٢٠ ٥٢

٦٣٣١٤٥٣٠٢١٦١٦٣٦١٥محمود عيد ابراهيم السيد٧٨٢١ ٤٧

٦٤٣٠٤٥٢٢٢١١١٦.٥٣٧.٥١٦.٥محمود دمحم سلمان عيد٧٨٢٢ ٥٠

٤٦.٥٢٥٤٥٢٢١٨٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٦مصطفي رفعت مصطفي علي٧٨٢٣ ٤٩

٧٢٣٥.٥٥٣٣٧٢٥٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥مصطفى عادل على دمحم٧٨٢٤ ٥٦

٦٠٣٢٤٥٢٣.٥٢٠٥.٥١٦.٥٣١.٥١٦.٥هاشم دمحم عيد غنيم٧٨٢٥ ٤٥

٧٢.٥٣٤٥١.٥٣٢٢٤٥١٧.٥٣٩١٧هاني اشرف دمحم حسن٧٨٢٦ ٥٥

٦٠٣٤٣٨٣٠٢١٣١٥.٥٣٧١٥يوسف احمد حسن علي٧٨٢٧ ٥١

٦٢٣٠٤٥٣٠٢٢٦١٨٣٤١٦.٥يوسف احمد غريب احمد٧٨٢٨ ٥٩

٦٣.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٤١٥.٥يوسف احمد دمحم عبدهللا موسى٧٨٢٩ ٥٥

٧٤٣٨٥٨٣٩.٥٢٦٨.٥١٩٣٨١٦يوسف محسن عاطف احمد٧٨٣٠ ٥٩

٦٠٣٦.٥٣٨٢٢٢٠٧.٥١٧٣٦.٥١٦ابتسام دمحم عبدالهادى السيد٧٨٣١ ٥١
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٧٥٣٦.٥٥٧.٥٣٨٢٦٥١٨.٥٤٠١٦اسراء عبدالرازق دمحم دمحم٧٨٣٢ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٦٣٩٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧اسراء عبدالمنعم مصطفى ابو الفتوح٧٨٣٣ ٥٩

٧٦٣٦.٥٤٨٣٦٢٥٤.٥١٩٣٨١٧اسماء عبدالمقصود دمحم دمحم٧٨٣٤ ٥٨

٦٨.٥٣٣٤٨.٥٣٠٢٣٤١٧٣٩١٦اسماء ماهر السيد منصور٧٨٣٥ ٥٤

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣٧٢٤٩١٧٣٦.٥١٦الشيماء عادل بشارى دمحم٧٨٣٦ ٥٦

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٥.٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٩١٨امنه منصور زايد جمعه٧٨٣٧ ٥٩

٦٠٣٣٤٥٣٠٢٢٥١٨.٥٣٦١٧.٥اميره فتحى فاضل جريس٧٨٣٨ ٥٧

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٨١٨٣٦١٧اميره دمحم عبدالرحمن حسن٧٨٣٩ ٥٦

٧٨.٥٣٨٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩٣٩١٧اميره دمحم محمود دمحممشرف٧٨٤٠ ٥٨

٥٥.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٣.٥١٧.٥٣٥١٦.٥ايمان احمد دمحم العربى٧٨٤١ ٥١

٦٢٣٠٤٧٢١٢١٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ايه ابراهيم منصور ناصر٧٨٤٢ ٥٥

٦٦٢٥.٥٤٨٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٢١٧بسنت اسماعيل دمحم احمد٧٨٤٣ ٥٢

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥جهاد صالح دمحم دمحم٧٨٤٤ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٠٢٤١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥حنين اشرف عثمان عبدالغفار٧٨٤٥ ٥٧

٦٩٣١٤٥٣٢٢٣٥١٧٣٩١٦.٥خلود سامى سليمان محمود٧٨٤٦ ٥٨

٧٧٣٥.٥٥٣٣٨.٥٢٦٣١٨.٥٣٨.٥١٦.٥دعاء رباح عبدالعزيز ابراهيم٧٨٤٧ ٥٩

٦٨٣٥.٥٤٥٣٥.٥٢٣٩١٨٣٦.٥١٦.٥دعاء دمحم جمال دمحم٧٨٤٨ ٥٥

٧١.٥٣٤٤٥٣٥.٥٢٤٣١٧٤٠١٦.٥دنيا محمود حسن عبدالحميد٧٨٤٩ ٥٧

٦١٣٠٤٥٢٣٢١٣١٦٣٧١٥.٥رضوه على حسن على حسن٧٨٥٠ ٥٤

٦٦٢٣.٥٤٦٣٠٢٢٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥ريهام حسن على حسن٧٨٥١ ٥٩

٦٦.٥٢٦٤٧٣٠٢٢٦.٥١٥٣٣.٥١٧.٥زينب دمحم على جمعه٧٨٥٢ ٥٧

٦٩٣٠٤٦٣٠٢٣٢١٥٣٦.٥١٧سعاد احمد سعد عامر٧٨٥٣ ٥٧

٦٤.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢١٦١٥٣٦.٥١٦سلوى محمود سعد سالم٧٨٥٤ ٥٣

٦٧٢٣.٥٥١.٥٣٠٢٢٧١٦٣٨١٦سميه دمحم عبدهللا ابو هاشم٧٨٥٥ ٥٥

٧٦.٥٣٠٤٩٣٦٢٤٨.٥١٧.٥٣٨١٦.٥سهير صالح عبدالسالم عبدالغفار٧٨٥٦ ٥٧

٧٧.٥٣٠٥٤٣٦٢٥٦.٥١٨٣٧١٦شروق طارق دمحم محمود٧٨٥٧ ٥٩

٦١٢٥.٥٤٨.٥٣١.٥٢١٣.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥شيماء حسين علي صالح٧٨٥٨ ٤٧

٧٨٣٦.٥٥٨.٥٣٩٢٧١١٨.٥٣٥.٥١٦فاطمه احمد دمحم عبداللطيف٧٨٥٩ ٥٩

٧٥.٥٣٠٤٩.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٧.٥٣٨١٦فرحه دمحم حسن ابراهيم٧٨٦٠ ٥٧

٧٤٣٠.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥فرحه دمحم حسين اسماعيل٧٨٦١ ٥٧

٧٤.٥٣٢.٥٥٤٣٦٢٥٥١٧.٥٣٨١٦لقاء دمحم سعد السيد٧٨٦٢ ٥٨

٧٩٣١٥٠٣٥.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٧١٦.٥مريم حسني مصطفي علي٧٨٦٣ ٥٦
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٦٦.٥٢٥.٥٤٥.٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٥١٦.٥مريم فتحى حافظ دمحم٧٨٦٤ ٥٧

٧٩٣٤.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٨٣٧.٥١٦ملك عمرو صالح ابو غنيم٧٨٦٥ ٥٩

٧٣٣٠٥٤.٥٣١٢٤٦.٥١٥.٥٣٨١٧ملك دمحم عبدالخالق مشرف٧٨٦٦ ٥٨

٧٨٣٤٥٤٣٨٢٦٣١٦٣٨١٦.٥منه ايهاب حمدين ايوب٧٨٦٧ ٥٩

٧٤.٥٣٠.٥٥٠٣٢٢٤٣١٥.٥٣٧١٦مى اسماعيل احمد اسماعيل٧٨٦٨ ٥٦

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٢٢٣٨١٥٣٤١٦مى عادل بشارى دمحم٧٨٦٩ ٥٦

٦٣.٥٢٤٤٦.٥٢٢.٥٢١٢.٥١٥٣٢١٦ميرنا دمحم حسين نصار٧٨٧٠ ٥٦

٧٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٣٨.٥١٥٣٦١٦ندى خالد سيد سعيد٧٨٧١ ٥٧

٧٥٣١.٥٤٨٣١.٥٢٤٤١٥.٥٣٨١٦نسمه ايمن دمحم دمحم٧٨٧٢ ٥٨

٥٢.٥٢٣٣٨٢٢.٥١٨٤١٥.٥٣٣.٥١٥نعمه دمحم داود حامد٧٨٧٣ ٤٨

٧٢٣٠٤٥.٥٣١٢٢٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥نوران خالد منصور صالح٧٨٧٤ ٥٠

٧٠٣٠٤٨٣٠٢٣٤١٥٣٣.٥١٦نوران دمحم حسين نصار٧٨٧٥ ٥٦

٧٣.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٣١٥.٥٣٥١٦نورهان منصور دمحم عبدالعاطى٧٨٧٦ ٥٧

٧٧٣٩٥٩٣٨٢٧٢١٦.٥٣٩١٦نيره هاني عيد ابو غنيم٧٨٧٧ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٣٣٦٢٥٨.٥١٧٣٨١٥هاجر دمحم مجدي عبدالمحسن٧٨٧٨ ٥٨

٧٨٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٧.٥١٧٣٨١٦وفاء دمحم دمحم ابراهيم٧٨٧٩ ٥٧

٧٠٣١٤٥٣٤٢٣٥١٦٣٦١٥والء دمحم السيد طلبه٧٨٨٠ ٥٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧٣٨١٥يارا عبدالوهاب دمحم عبدهللا٧٨٨١ ٥٩

٦٩٢٥٣٨.٥٢٠٢٠٥.٥١٥.٥٣٤١٥ياسمين حامد داود حامد٧٨٨٢ ٥٣

٤٨٢٢.٥٣٨.٥٢١١٨٢١٥٣٦١٥ياسمين زهران دمحم دمحم٧٨٨٣ ٥٢

٧٧٣٤.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٥ياسمين محمود احمد محمود٧٨٨٤ ٥٩
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االسماعيلية جنوب الشهيد اسماعيل عبد الرحيم  مشتركةاالدارة المدرسة
٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٧٣٨١٧احمد اسماعيل السيد ابراهيم٧٨٨٥ ٥٨

٦٠٣٣.٥٥١٣٩.٥٢٤٠١٦.٥٣٨١٦احمد عاطف متولى ابراهيم٧٨٨٦ ٥٦

٤٢.٥٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢٠١.٥١٥٣٥١٣احمد فتحى دمحم عطيفى٧٨٨٧ ٥٠

٤٩.٥٣٢.٥٤٥٣٤.٥٢١٤.٥١٦٣٧١٧احمد دمحم محمود حسان٧٨٨٨ ٥٣

٥٣.٥٣٤٤٥٣٢٢٢١.٥١٧٣٥.٥١٧احمد دمحم محمود منصور٧٨٨٩ ٥٧

٦١.٥٣٥.٥٤٨٣٠٢٣١١٦.٥٣٧١٦احمد ياسر خير حسن٧٨٩٠ ٥٦

٤٥.٥٣١٤٥٣٠٢٠٠.٥١٦٣٤.٥١٦ادهم عبداللطيف عبداللطيف ناصر٧٨٩١ ٤٩

٤٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٣.٥١٦.٥٣٣.٥١٦اسالم دمحم فتحي احمد٧٨٩٢ ٥٣

٤٣.٥٣٠.٥٤٥٢٥.٥١٩٠.٥١٦٣٠١٥السيد غريب السيد سليمان٧٨٩٣ ٤٦

٧٤.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٤١٦٣٥.٥١٧جمال ناصر سواق خضير٧٨٩٤ ٥٨

٤١٣١٣٦.٥٣٠١٨٣.٥١٥٣٠١١.٥حسين ايهاب حسين محمود٧٨٩٥ ٤٥

٤١٣١٤٥٣٠١٩٨١٦.٥٣٠١٥سيد ابراهيم دمحم رمضان٧٨٩٦ ٥١

٧٧٣٧٥٦.٥٣٩.٥٢٦٥١٦.٥٣٦١٧سيد عيد سيد عبدالرحمن٧٨٩٧ ٥٥

٦٠٣٥٤٥٣٥.٥٢٢٦.٥١٦.٥٣٥١٧طارق عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن٧٨٩٨ ٥١

٥٣.٥٣٠٤٥٣٤٢١١.٥١٦٣٥١٥عبدالرحمن احمد احمد عسران٧٨٩٩ ٤٩

٧١٣٩.٥٥٠٣٩٢٥٥.٥١٧.٥٣٥١٧كريم ناصر عواد بدوى٧٩٠٠ ٥٦

٦٨٣٩.٥٤٨٣٨٢٤٦.٥١٧٣٦.٥١٦.٥دمحم احمد محمود حسن٧٩٠١ ٥٣

٧٤٤٠٥٥٣٩٢٦٦١٧.٥٣٧.٥١٧دمحم اسامة بالل احمد٧٩٠٢ ٥٨

٦٩.٥٣٩.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٥٢١٨٣٦١٦.٥دمحم اسامة خميس حامد٧٩٠٣ ٥٦

٦٤٣٧.٥٤٥٣٥٢٣٥.٥١٧.٥٣٧١٧دمحم اشرف عبدالحميد يونس٧٩٠٤ ٥٤

٦٢٣٧.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٣٣.٥١٧.٥٣٩١٨دمحم جمال ابراهيم دمحم سليمان٧٩٠٥ ٥٣

٦٥٣٨٤٥٣٤.٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٧١٨دمحم حسان متولى ابراهيم٧٩٠٦ ٥٧

٥٥.٥٣٨٤٥.٥٣٥٢٣٠١٦٣٦١٥دمحم سيد محمود عثمان٧٩٠٧ ٥٦

٦٦.٥٣٨٤٥٣٦٢٤٣.٥١٧٣٧١٧دمحم صبحى عبده حسين٧٩٠٨ ٥٨

٦٤.٥٣٨.٥٤٥.٥٣٦.٥٢٤١١٧٣٩١٦.٥دمحم عيد صالح احمد٧٩٠٩ ٥٦

٤٣.٥٣٦٤٥.٥٣٦٢١٤١٧٣٦١٥دمحم محمود احمد عبدالعال٧٩١٠ ٥٣

٦٣.٥٣٨٤٦٣٧٢٣٥.٥١٧.٥٣٨١٦.٥دمحم وليد عبدالباسط عبدالعزيز٧٩١١ ٥١

٥٠٣٤٤٥٣٢.٥٢٠٦.٥١٧.٥٣٠١٦.٥دمحم يحيي حسين امام٧٩١٢ ٤٥

٦٠.٥٣٥٤٥٣٤.٥٢٢٨١٧.٥٣٢١٧.٥محمود رضا احمد سالم٧٩١٣ ٥٣

٥٥.٥٣٦٤٥٣٨.٥٢٢٤١٧.٥٣٤١٧.٥محمود غريب محمود عثمان٧٩١٤ ٤٩

٦٠٣٦٤٥٣٥٢٣١١٧.٥٣٤١٦.٥محمود مبارك حنيدق حسن٧٩١٥ ٥٥
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٦٦٣٧٥٠٣٧٢٤٧١٧٣٥١٧.٥محمود دمحم شريف ابراهيم٧٩١٦ ٥٧

٧٣٣٦.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٦١٧مصطفى احمد عبدالجواد السيد٧٩١٧ ٥٩

٦٦٣٨.٥٥٢٣٥.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٨١٦.٥مصطفى عصام على دمحمعلى٧٩١٨ ٥٥.٥

٤٦٣٦.٥٤٥٣٣٢٠٨.٥١٧.٥٣٧١٦مهاب حسين السيد حسين٧٩١٩ ٤٨

٤٣٢٥.٥٤٥٢٠١٧٨.٥١٧٣٢١٦ياسر على محمود عبدالرحيم٧٩٢٠ ٤٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٣١٢٢٩١٩.٥٣٥١٦.٥اسراء اشرف دمحم دمحم٧٩٢١ ٥٣

٦٧.٥٣٣.٥٤٦.٥٢٣٢٢٢.٥١٩.٥٣٧١٦.٥اسماء دمحم دمحم سليمان٧٩٢٢ ٥٢

٧٣.٥٣٦٥٣.٥٣٢٢٥٣١٩٣٧١٦.٥اسماء محمود ابراهيم محمود٧٩٢٣ ٥٨

٧٧٣٦.٥٥٧٣٤٢٦٢.٥١٩٤٠١٦.٥الشيماء عقل عطيتو علي عامر٧٩٢٤ ٥٨

٦٠.٥٣٥.٥٤٨٣٠٢٣٠١٨.٥٣٨١٧.٥امل محمود السيد احمد٧٩٢٥ ٥٦

٧٥.٥٣١٥٣٣٠٢٤٣.٥١٨٣٨١٧.٥ايه احمد دمحم ابراهيم٧٩٢٦ ٥٤

٠٠٠٠٠٠٠٠ايه دمحم علي محمود٧٩٢٧ ٠

٧٤.٥٣٧٥٣.٥٣٠٢٤٨١٩٣٩.٥١٧.٥تقي سيد عبدالحميد محمود٧٩٢٨ ٥٣

٧٦٣٣٥٥.٥٣٧.٥٢٥٨١٨.٥٣٧.٥١٧.٥دعاء اسماعيل احمد سالم٧٩٢٩ ٥٦

٦٢.٥٣٠٤٩.٥٢١٢١٨١٨.٥٣٩١٦.٥رنا السيد عبدالحميد عوض هللا٧٩٣٠ ٥٥

٦٩٣٠.٥٤٩٢٢.٥٢٢٠١٨.٥٣٦١٦.٥سلمي احمد دمحم دمحم٧٩٣١ ٤٩

٧٦.٥٣٩٥٥.٥٣٣.٥٢٦١.٥١٨.٥٣٨١٦.٥شهد عبدالاله دمحم عبد الاله٧٩٣٢ ٥٧

٧٩.٥٣٩٥٧.٥٣٥٢٧٠١٩٣٧١٧.٥عائشة دمحم الشرقاوي احمد٧٩٣٣ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٩٤٠١٦.٥فاطمه الزهراء دمحم على شحات٧٩٣٤ ٦٠

٧١٣٦.٥٥٤.٥٣٠٢٤٧١٩٣٧١٦فاطمه دمحم سعيد دمحم٧٩٣٥ ٥٥

٧٤٣٥٥٥٣٠٢٤٥١٩٣٥١٧.٥منار دمحم دندراوي عبدالعزيز٧٩٣٦ ٥١

٧٠.٥٣٥.٥٥٢٣٠٢٣٩١٩٣٦١٦.٥منه عبداالله احمد عبدالعال٧٩٣٧ ٥١

٧١٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٤٧١٩٣٥.٥١٦.٥منه دمحم السيد دمحم السيد٧٩٣٨ ٥٧

٦٤.٥٣٤٥٢.٥٢٢.٥٢٢٦.٥١٩.٥٣٦١٦منى غريب محمود عثمان٧٩٣٩ ٥٣

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٣٩١٦.٥مودة غريب علي غريب٧٩٤٠ ٥٩

٧٦٣٩٥٣٣٨٢٦٢١٧.٥٣٨١٧ندي جمال سيد موسي٧٩٤١ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٨١٦ندي هاني دمحم احمد علي٧٩٤٢ ٥٧

٧٤.٥٣٥.٥٣٦.٥٣٤.٥٢٣٢١٧٣٤١٦نورهان احمد على ابراهيم٧٩٤٣ ٥١

٧٦٤٠٥٧.٥٣٩٢٦٧.٥١٨٣٨١٦.٥هاجر حمدى عبدالظاهر محمود٧٩٤٤ ٥٥

٧٨.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٧٢١٨٣٨.٥١٦.٥هويدا عادل صابر ابوبكر٧٩٤٥ ٥٩

٧٥٣٧.٥٤٧٣٨.٥٢٥٥١٨٣٨١٧.٥وداد سيد محمود عثمان٧٩٤٦ ٥٧

٧٥٣٩٥٣٣٨.٥٢٦١.٥١٨٣٨١٦.٥يارا خالد دمحم حامد٧٩٤٧ ٥٦
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٧٣٣٦٥٢٣٨٢٥٣١٧.٥٣٨١٦.٥ياسمين دمحم عبدالعليم غريب٧٩٤٨ ٥٤

٧٠٣٨.٥٤٩٣٥.٥٢٣٩٠٣٨١٦.٥منى السيد دمحم حسان٢٢٥٧٤ ٤٦
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االسماعيلية جنوب عبده الزملوط   للتعليم االساسى عاالدارة المدرسة
٧٠٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٣٦١٥٣٧.٥١٦.٥ابراهيم هشام ابراهيم سالم٧٩٤٩ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٦٣٩١٥.٥ابراهيم وائل عفاف ابراهيم٧٩٥٠ ٦٠

٧٥٣٧.٥٥٠.٥٣٤٢٥٦١٥٣٥١٦احمد ابراهيم إسماعيل حسن٧٩٥١ ٥٩

٤٥.٥٣٣٣٨٢١١٧٤.٥١٥٢٥١٥.٥احمد ابراهيم منصور سليمان٧٩٥٢ ٣٧

٧٠٣٥٥٢٢١٢٢٦١٥٣٠١٦احمد السيد عبدهللا حسين٧٩٥٣ ٤٨

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٦.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥احمد سليمان دمحم العربي٧٩٥٤ ٥٧

٧٧٣٧٤٧.٥٣١٢٤٨.٥١٥٣٩١٦احمد عاطف عبدالحميد خليفة٧٩٥٥ ٥٦

٦٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٢١٥.٥٣٣١٥احمد عبدالحميد عبد القادر احمد٧٩٥٦ ٤٥.٥

٦٤٣٠٣٩٢٣٢٠١١٥٣٤١٥احمد عبدالرؤوف فتحي سعيد٧٩٥٧ ٤٥

٧٥.٥٣٧٤٥.٥٣٠٢٤٤١٥٣٥.٥١٥.٥احمد عصام رجب سعيد٧٩٥٨ ٥٦

٧٦٣٥.٥٤٥٣٠٢٤٣١٦٣٥.٥١٥احمد علي عبدالعزيز اسماعيل٧٩٥٩ ٥٦.٥

٧٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٦١٦٣٨.٥١٥احمد دمحم أحمد ابراهيم٧٩٦٠ ٥٦.٥

٧٧٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٤٠١٦٣٧١٥احمد دمحم احمد السيد٧٩٦١ ٥٢

٧٤.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٥١٥احمد دمحم سليمان حسن٧٩٦٢ ٤٧

٦٢.٥٣٠٣٧٣٠٢٠٥١٥.٥٣٥١٥احمد محمود السيد دمحم٧٩٦٣ ٤٥.٥

٧٨٣٥٤٥٣٠٢٣٦١٦٣٥.٥١٦احمد محمود جابر هالل٧٩٦٤ ٤٨

٧٦.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٤٤.٥١٦٣٨.٥١٥احمد منصور اسماعيل حسن٧٩٦٥ ٥٢

٧٢٣٨.٥٥١.٥٣٩.٥٢٥٧.٥١٧٣٣١٥ادهم نافل مصطفي عياد٧٩٦٦ ٥٦

٦٧٣٣٣٦.٥٢١٢٠٤.٥١٥٣٧١٣.٥اسالم دمحم دمحم الهادي٧٩٦٧ ٤٧

٧٨.٥٣٨٥٠٣٣.٥٢٥٦.٥١٥٣٧١٥اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل عبد العزيز٧٩٦٨ ٥٦.٥

٧٢٣٦٤٦.٥٣٦٢٣٧١٧٣١١٥.٥الحسين يسري عالم حسن٧٩٦٩ ٤٦.٥

٦٢٣٧.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٧٣١.٥١٥السيد بركات بركات عطيه٧٩٧٠ ٤٨

٧٣٣٨.٥٤٦٣٠.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٣١٥انس جمال السيد عبدربه٧٩٧١ ٥١.٥

٧٨٣٨.٥٥٤٣٣.٥٢٥٧.٥١٧٣٨١٥.٥بالل ابراهيم عيد حسين٧٩٧٢ ٥٣.٥

٦٤.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢١١٦٣٥.٥١٥حسن خالد دمحم حسن٧٩٧٣ ٤٨

٦٠٣٧٤٥٣٢٢٢٧.٥١٧٣٦.٥١٥.٥حسن غانم على دمحم٧٩٧٤ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٦.٥٢٦٨١٦.٥٣٨١٦حسن دمحم سليمان حسن٧٩٧٥ ٥٨

٦٥.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٥.٥٣٣.٥١٥خالد حامد السيد علي٧٩٧٦ ٥٣

٦٧٣١٤٥٣٠٢٢٨١٥٣٦١٦زياد محمود دمحم محمود٧٩٧٧ ٥٥

٦٠٣٠٤٥٣١٢١٥١٦.٥٣٤١٥.٥ساجد سامح سمير عبدالحميد٧٩٧٨ ٤٩

٦٨.٥٣١.٥٤٦٣٠٢٢٨١٧٣٤١٥.٥شاكر احمد شاكر منصور٧٩٧٩ ٥٢
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٥١.٥٢٦٤٥٢٣.٥١٩١١٥٣٥١٥عادل السيد احمد دمحم٧٩٨٠ ٤٥

٧٩٣٤٥٨٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٧١٦.٥عبدالرحمن لطفي عبد العزيز اسماعيل٧٩٨١ ٥٨

٧٧٣٤.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٦١٦عبدالرحمن دمحم عبدهللا مصطفي٧٩٨٢ ٥٩

٧٨.٥٣٣.٥٥٥٣٨٢٦٤١٥.٥٣٨١٦.٥عبدالرحمن دمحم دمحم حسين٧٩٨٣ ٥٩

٤٣٣٠٤٥٣٠١٩٥١٦٣٠١٦عبدالرحمن همام خلف هللا عبدالجواد٧٩٨٤ ٤٧

٧٠٣٢٤٩٣٤.٥٢٤٠.٥١٦٣٦١٥.٥عبدهللا احمد صابر عبدالعاطي٧٩٨٥ ٥٥

٦٠٣٠٣٨٣٠٢٠٤١٥.٥٣٠١٥.٥عبدهللا احمد عبد الباسط مصطفى٧٩٨٦ ٤٦

٥٢٢٥٤٥٢٠.٥١٨١.٥١٥٢٤١٥.٥عبدهللا حسن حسان دمحم٧٩٨٧ ٣٩

٦٩٣٥.٥٤٥٣٠٢٣٠.٥١٦٣٨١٥.٥عبدهللا سليمان عبدهللا دمحم٧٩٨٨ ٥١

٦٠٢٤.٥٣٧٢٣.٥١٩٨١٥.٥٣١.٥١٥عبدهللا مجدي عبدهللا دمحم٧٩٨٩ ٥٣

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عبدهللا دمحم عيد سليمان٧٩٩٠ ٠

٦٥.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٣٣١٥٣٢.٥١٥.٥على دمحم على عمر٧٩٩١ ٥٥

٧٤٣٢٥٧٣٧.٥٢٥٨.٥١٧٣٦١٦عمرو خالد دمحم حسب النبي٧٩٩٢ ٥٨

٧١.٥٣١٥٧٣٥.٥٢٤٨١٧.٥٣٩١٦.٥فادي نبيل مالك عبدالسيد٧٩٩٣ ٥٣

٥١٢٤٤٥٢١.٥١٨٩.٥١٦.٥٣٢١٥كرم مصطفى طه حسين٧٩٩٤ ٤٨

٧١.٥٣٤٥٢.٥٣٥٢٥٣١٥.٥٣٥.٥١٦دمحم ابراهيم عيد حسين٧٩٩٥ ٦٠

٦٨٢٥٥١٢٢.٥٢١٥.٥١٦٣٤.٥١٥دمحم ابراهيم قاسم عبدالعزيز٧٩٩٦ ٤٩

٧٣٣٣.٥٥٦.٥٣٦٢٥٦١٥٣٨١٥دمحم احمد سليمان حسن٧٩٩٧ ٥٧

٦٥.٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٣٣١٧٣٦١٦دمحم احمد عبدالسالم شحاته٧٩٩٨ ٥٤

٦٥.٥٣٠٥٤.٥٣٠٢٢٩١٥٣٤.٥١٥.٥دمحم السيد بدوي احمد٧٩٩٩ ٤٩

٧٧٣٢.٥٥٤٣٨٢٥٧.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥دمحم ايمن علي سعيد٨٠٠٠ ٥٦

٤٤.٥٣٠٤٥.٥٢٣١٩٠١٥٢٢.٥١٥دمحم خالد سالمه محمود٨٠٠١ ٤٧

٥٠.٥٣٠٣٧٢٣.٥١٨٦١٦٣٠١٥.٥دمحم سامي دمحم مصطفي٨٠٠٢ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢٠٠.٥١٥.٥٣٠١١.٥دمحم سالمة فتحي دمحم٨٠٠٣ ٤٨

٥٥.٥٣٠٤٥٢٤٢٠٨.٥١٦٣٠١٦دمحم سيد دمحم فايز٨٠٠٤ ٥٤

٧٣.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٨١٥.٥٣٢١٦دمحم صابر صالح عبدالعزيز٨٠٠٥ ٥٦

٤٩٣٢٤٨.٥٣٠٢١٢.٥١٦٢٧.٥١٥.٥دمحم عاطف حسن دمحم٨٠٠٦ ٥٣

٧٩٤٠٦٠٣٨.٥٢٧٦.٥١٩.٥٣٨.٥١٧.٥دمحم عاطف شحاته دمحم٨٠٠٧ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٧٣٤.٥٢٦٢١٩.٥٣١١٥.٥دمحم عبدالكريم محسوب السيد٨٠٠٨ ٥٦

٦٠٢٦٤٥٣٠٢١١١٨٣٠١٥.٥دمحم على امام عامر٨٠٠٩ ٥٠

٦٨٣٠.٥٤٨٣٠٢٢٦١٦٣٠.٥١٦.٥دمحم فخري جمعة فكري٨٠١٠ ٤٩.٥

٤٥٢٤.٥٤٥٢١.٥١٨٦١٥.٥٣٠.٥١٥دمحم محمود قرنى بيومى٨٠١١ ٥٠
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٥١.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٢١٧٣٠١٦دمحم محمود مصطفي متولي٨٠١٢ ٥١

٧١.٥٣٨٥٠٣٥٢٤٢١٦٣٢١٦دمحم موسي عيد حسن٨٠١٣ ٤٧.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨١٥٣٣١٥.٥دمحم وائل علي بشير٨٠١٤ ٥٩

٧٩.٥٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٥١٦٣٣.٥١٧.٥محمود عبدالناصر دمحم السيد٨٠١٥ ٥٧

٧٥.٥٣٢٥٤.٥٣١٢٤٤١٥٣٠١٦.٥محمود دمحم اسماعيل حسن٨٠١٦ ٥١

٧٤.٥٣٩٥٧٣٧.٥٢٥٩١٨٣٣.٥١٦مروان دمحم دمحم سالم٨٠١٧ ٥١

٧٧٣٧٥٨٣٩٢٦٥١٦٣٤.٥١٦.٥مروان محمود ابو العنين دمحم٨٠١٨ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣١٧.٥٣١.٥١٨مروان محمود دمحم اسماعيل٨٠١٩ ٥٥

٦٩٣١٤٦.٥٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٢١٦.٥مصطفى خالد سعد مصطفى٨٠٢٠ ٤٩

٦٣٣٠٤٦٣١٢٢٢.٥١٦.٥٣٠١٧مصطفي عادل عبدالوهاب احمد٨٠٢١ ٥٢.٥

٧٩.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٥١٧مصطفى عبده حسن دمحم٨٠٢٢ ٥٨

٧٠٣٧.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٧٣٣١٥مصطفي دمحم كامل سعيد٨٠٢٣ ٥١

٧٨.٥٣٨.٥٥١٣٨٢٦٢١٥٣٥١٧ميسرة دمحم عطيه زاهر٨٠٢٤ ٥٦

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧٣٧١٧.٥ياسر دمحم دمحم حسب النبي٨٠٢٥ ٥٩

٧١٣٦٥٨٣٦٢٥٥.٥١٦٣٣١٦يحيي ابراهيم دمحم عبدالفتاح٨٠٢٦ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٦.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣١.٥١٦يوسف احمد دمحم عالم٨٠٢٧ ٥٤

٦٩.٥٣٧٥٧.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٥٣٣.٥١٦يوسف سيد مصطفي عدالعزيز٨٠٢٨ ٥١

٧٤.٥٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٥١٦٣١.٥١٦يوسف دمحم بكري صابر٨٠٢٩ ٥٧

٧٢٣٥٥٥٣٣.٥٢٤١١٦.٥٣١.٥١٦احالم سالمة فتحى دمحم٨٠٣٠ ٤٥.٥

٦٣.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٠٢٣٠.٥١٦٣١١٥اسراء ايمن عبدالراضي عمر٨٠٣١ ٤٨

٦٩.٥٣٦٥٥.٥٣٦.٥٢٤٨١٥.٥٣٠١٦اسراء سليمان جمعه فكري٨٠٣٢ ٥٠.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٦٩.٥١٦٣٣١٦.٥اسراء دمحم ابراهيم دمحم٨٠٣٣ ٥٥

٧٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٦٩١٥.٥٣٢١٥.٥اسراء دمحم عباس قطب٨٠٣٤ ٥٦

٧١٣٥٥٠٣٠٢٣١١٦٣٣.٥١٦االء دمحم السيد دمحم٨٠٣٥ ٤٥

٦١٣١.٥٤٩.٥٢١.٥٢١١.٥١٦٣٣١٥الشيماء دمحم سند ابراهيم٨٠٣٦ ٤٨

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٧١٦٣٤١٦امنية دمحم سليمان حسن٨٠٣٧ ٦٠

٦٥.٥٣١٤٧.٥٣٠٢٢٠.٥١٦٣٢.٥١٦اميره اسماعيل رشدي حسن٨٠٣٨ ٤٦.٥

٧٧٣٩٥٦٣٤.٥٢٥٦١٦٣٢.٥١٥.٥ايمان محمود السيد علي٨٠٣٩ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٥٥١٦٣١.٥١٦ايه ابراهيم عيد حسن٨٠٤٠ ٥٣

٤٧.٥٣٣.٥٤٥٢١١٨٧.٥١٥٣٠١٥ايه تامر الشاذلي دمحم٨٠٤١ ٤٠.٥

٧٠.٥٣٢٥١.٥٣٠٢٢٩١٥.٥٣٠١٥بسمة جمال شعيب دمحم٨٠٤٢ ٤٥

٦٥٣٠٤٩.٥٣٠٢١٩.٥١٥٣١١٥بسملة ابراهيم مصطفى متولى٨٠٤٣ ٤٥
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٧٠.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٠١٥.٥٣٣.٥١٦.٥بوسي سيد حنيدق حمدي٨٠٤٤ ٥٤

٧٥٣٧٥٦٣٤.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٠.٥١٥.٥تقى رافت أمين حسن٨٠٤٥ ٤٧

٥٣٣٣.٥٥٣.٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٠١٥خلود عيد ابراهيم عيد٨٠٤٦ ٤٥.٥

٦٢٣٠٤٩٢٣.٥٢٠٩.٥١٥.٥٣٠١٥دينا حبيب على حبيب٨٠٤٧ ٤٥

٦٠٣٧.٥٤٦.٥٣٠٢٢٣.٥١٥.٥٣٠١٥.٥رحمة دمحم عبدالعزيز يوسف٨٠٤٨ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧١١٦.٥٣٥١٥.٥رحمه مصطفي السيد دمحم٨٠٤٩ ٥٨.٥

٧٦٣٠.٥٥٤٣٧٢٥٧١٦.٥٣٥١٦روان اشرف السيد سليمان٨٠٥٠ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨٥٦.٥٣٩٢٧١١٦.٥٣٧١٧روان صالح مصطفى عبدالعزيز٨٠٥١ ٦٠

٦٧.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٢٧١٦٣٣١٧روميساء السيد دمحم احمد٨٠٥٢ ٥٣

٦٨.٥٢٥.٥٤٥٣١٢٢٧١٥٣١.٥١٦ريهام ايهاب ربيع لطفى٨٠٥٣ ٥٧

٧٦.٥٣٥٥٦.٥٣٩٢٦٧١٦٣٦.٥١٧زمزم اشرف السيد رمضان٨٠٥٤ ٦٠

٧٨.٥٣٦٥٨.٥٣٩٢٧٢١٧٣٥.٥١٧ساره سمير حسين دمحم٨٠٥٥ ٦٠

٧٨٣٧٥٧.٥٣٩٢٦٩١٦٣٥.٥١٨سلسبيل سمير سليمان حسن٨٠٥٦ ٥٧.٥

٦٢٢٣٣٧.٥٣٠١٩٩.٥١٥٣١.٥١٦سماح دمحم خلف هللا عبدالجواد٨٠٥٧ ٤٧

٧٢٢٣.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣١١٦.٥سمر سعيد دمحم عطية٨٠٥٨ ٥١

٦٨.٥٢٥٤٥٣١٢١٧.٥١٥٣٠١٦.٥سها دمحم قهري تمساح٨٠٥٩ ٤٨

٦٥٣٠٥١.٥٣٣٢٣٣.٥١٦٣٠١٨سهى ابراهيم يوسف على٨٠٦٠ ٥٤

٧٧٣٧.٥٦٠٣٩٢٧٣.٥١٧٣٥١٦.٥سهيلة احمد احمد نصرهللا٨٠٦١ ٦٠

٧٠٣٠٤٨.٥٣٧٢٣٩.٥١٦٣٤.٥١٧.٥سوزان دمحم محمود منصور٨٠٦٢ ٥٤

٧٥.٥٣٥٥٥٣٩٢٦١١٦٣٦١٦.٥شهد شحات صبري قرني٨٠٦٣ ٥٦.٥

٦٠٢٢.٥٤٥٣٠.٥٢٠٥١٥٢٥.٥١٥.٥شهد دمحم عبداللطيف ابراهيم٨٠٦٤ ٤٧

٧٢٣٠٥٤.٥٣٤٢٤٥.٥١٦٣٢.٥١٨شهد هاشم السيد عبدالعزيز٨٠٦٥ ٥٥

٧٨٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٤.٥١٥.٥٣٧١٧شيرين سليمان السيد سليمان٨٠٦٦ ٦٠

٧٦٣٦٥٧٣٩٢٦٧.٥١٦٣٨١٥شيماء اشرف حسين احمد٨٠٦٧ ٥٩.٥

٧٨٣٦٥٨٣٩٢٧١١٦٣٦١٦.٥شيماء رضا دمحم احمد٨٠٦٨ ٦٠

٧٥.٥٣٠٥٥.٥٣٣٢٤٨١٥.٥٣٤١٧شيماء ناصر السيد علي٨٠٦٩ ٥٤

٧٥.٥٣٢٥٧.٥٣٧٢٦٠١٥.٥٣٥.٥١٦شيماء هشام فاروق جابر٨٠٧٠ ٥٨

٦١.٥٢٣.٥٤٧٣٠٢٠٧١٦.٥٣٢١٦فاطمه عمرو حسن دمحم٨٠٧١ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠فاطمه هاني علي غانم٨٠٧٢ ٠

٧٢.٥٣٤٥٥.٥٣٩٢٥٩١٦.٥٣٥١٦.٥فرح عبدالعظيم عيد دمحم٨٠٧٣ ٥٨

٧٧٣٤.٥٥٧٣٩٢٦٧.٥١٦٣١.٥١٦.٥لمياء دمحم عبدالسالم شحاته٨٠٧٤ ٦٠

٦٩.٥٢٥.٥٤٩.٥٣٣٢٣٢.٥١٥.٥٣٢١٦.٥ليلي دمحم سيد دمحم٨٠٧٥ ٥٥
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٦٠٣٤.٥٤٨.٥٢٢٢١٢١٦٣٠١٦مايسة ابراهيم منصور دمحم٨٠٧٦ ٤٧

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٥مريم حسين السيد حسن٨٠٧٧ ٥٩

٧٥٣٧.٥٥٨٣٦٢٦٢.٥١٦.٥٣٥١٦.٥مريم رضا رجب دمحم٨٠٧٨ ٥٦

٧٣.٥٣٨٥٢٣٣.٥٢٥٧١٦٣٦١٥مريم سعيد عبدالعزيز علي٨٠٧٩ ٦٠

٧٢.٥٣٣.٥٥٤٣٤.٥٢٤٨.٥١٧٣٧١٦مريم عبدالحميد ابراهيم محمود٨٠٨٠ ٥٤

٧١٣٧٤٦.٥٣٤.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٥١٥مريم عبدالمنعم عباس الفار٨٠٨١ ٥٠.٥

٧٠٣٧٥٧.٥٣٤.٥٢٥٠١٦.٥٣٥١٥مريم على دمحم على٨٠٨٢ ٥١

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٣١٦.٥٣٧.٥١٧.٥مريم دمحم سالمه دمحم٨٠٨٣ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٦٣٤.٥١٦مريم ياسر سالمه اسماعيل٨٠٨٤ ٦٠

٦٩٤٠٥٧.٥٣٦.٥٢٦٢١٦٣٤.٥١٥منةهللا ايمن عبدالنبي عبدالجواد٨٠٨٥ ٥٩

٧٠.٥٣٧٥٨٣٤.٥٢٥٧١٦.٥٣٥١٥منةهللا سيد سليمان حسين٨٠٨٦ ٥٧

٧٣٣٧٥٤.٥٣١٢٥٥.٥١٦.٥٣٤١٥منةهللا صالح دمحم سالم٨٠٨٧ ٦٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٣.٥٢٥٤١٦٣٧١٦.٥منةهللا عادل حسني توفيق٨٠٨٨ ٥٣

٧٧٣٧.٥٥٨.٥٣٤.٥٢٦٧.٥١٨٣٦١٧منةهللا دمحم جمعة اسماعيل٨٠٨٩ ٦٠

٤١.٥٢٤.٥٣٨.٥٢١١٧٠.٥١٦.٥٢٦١٥منه جودة احمد حسن٨٠٩٠ ٤٥

٧٢.٥٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠١٦.٥٣٦١٧.٥منه سعد طه حسين٨٠٩١ ٥٨.٥

٧٥٣٦.٥٥٢.٥٣٥٢٥٧.٥١٧٣٤.٥١٦منه صبري منصور عبدالصبور٨٠٩٢ ٥٨.٥

٤٤٢٤٣٨٣٠١٨٣.٥١٥.٥٣٢١٥.٥نورا سليمان حسن عيد٨٠٩٣ ٤٧.٥

٧٠٣٠.٥٤٦.٥٣١.٥٢٣٦١٦.٥٣٣١٥.٥نورسين سامي شعبان ابراهيم٨٠٩٤ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٧٥٥.٥٣٠٢٤٧.٥١٦.٥٣٤.٥١٧نوره سيد عبدالوهاب دمحم٨٠٩٥ ٥٦.٥

٦٠٣٨.٥٥١.٥٣٠٢٣٦.٥١٦٣٤١٥نورهان السيد بكري احمد٨٠٩٦ ٥٦.٥

٧٤٣٩٥٤٣٧٢٦٣١٦٣٤١٥هاجر تامر خميس دمحم٨٠٩٧ ٥٩

٧٤٣٧٤٥.٥٣١.٥٢٤٠١٦٣٢.٥١٥هاجر صالح عبداللطيف ابراهيم٨٠٩٨ ٥٢

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٣٦٢٦٢.٥١٦.٥٣٣.٥١٥هاله دمحم ابراهيم حسين٨٠٩٩ ٥٦.٥

٦٧٣٤٤٨.٥٣١٢٣٥١٧٣٢١٦هايدي فاضل دمحم عبدالمقصود٨١٠٠ ٥٤.٥

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٢٢.٥٢١١١٦.٥٣٠١٦.٥هدي سليمان حسن عيد٨١٠١ ٥٢.٥

٧٣.٥٣٦٥٦٣٨.٥٢٦١١٥.٥٣٦.٥١٥.٥هدى عاطف متولى غنيمى٨١٠٢ ٥٧

٦٩٣١٤٧.٥٣٠٢٣٣١٦.٥٣٢١٥هدي محمود حسن عبدالعاطي٨١٠٣ ٥٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥هناء السيد دمحم حسن٨١٠٤ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٦٣٩.٥٢٧٠١٦.٥٣٢١٥.٥هند جمال عبدالحميد شيمى٨١٠٥ ٥٨

٦٠٣٣.٥٤٥٢١.٥٢٠٥١٥.٥٣٠١٥.٥يارا محمود دمحم محمود٨١٠٦ ٤٥

٦٨٣١.٥٤٥٣٠٢٢٨١٥.٥٣١١٥.٥يارا مسلم دمحم مسلم٨١٠٧ ٥٣.٥
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٦٥.٥٣٠٤٩.٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٢١٥ياسمين دمحم علي دمحم٨١٠٨ ٥٧

٧٤.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٦٢١٦.٥٣٨١٥نورا دمحم احمد دمحم٢٢٥٠٤ ٥٨

٦٧.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٤٩٠٣٨١٦عمرو السيد احمد دمحم٢٢٥٧٥ ٥١
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االسماعيلية جنوب الضبعية  تعليم اساسي  عاالدارة المدرسة
٦٨.٥٣٠.٥٤٨٣٠٢٢٢١٥٣٠١٦ابراهيم سعيد فوزى محمود٨١٠٩ ٤٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٤٣٣.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٥١٥.٥ابراهيم ناصر منصور شحاته٨١١٠ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥.٥٣٠١٥.٥احمد حسام حامد السيد٨١١١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٥احمد رضا دمحم السيد٨١١٢ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٢٢٠٥.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥احمد عالء الدين دمحم أحمد٨١١٣ ٣٨.٥

٧٠.٥٣٣.٥٤٥٣٤٢٢٨١٧٣٤١٥اسالم شرف إبراهيم شرف٨١١٤ ٤٥

٤٣٣٠٤٥٣٠١٩٣١٦٣٠.٥١٥اسالم عياد ناصر شحاته٨١١٥ ٤٥

٧٥٣٦٥٣.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٧٣٣.٥١٥.٥حماده فريج فرج هللا فرج ربيع٨١١٦ ٥٥.٥

٦٢٣٠٤٥٣١.٥٢١٣.٥١٧٣١١٥.٥عامر دمحم عامر سالم٨١١٧ ٤٥

٥٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٦.٥١٧٣٠١٥.٥عبدهللا دمحم سمحان دمحم٨١١٨ ٤٦

٧٨٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٢١٦٣٤.٥١٧عبدهللا منصور عبدهللا الصباحي٨١١٩ ٥٨

٧٤.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٩١٦.٥٣١.٥١٦عمرو حسن ابراهيم حسين٨١٢٠ ٥٤

٧٠.٥٣٥٤٩٣٧٢٤٠.٥١٧٣٢١٥دمحم السيد صالح السيد٨١٢١ ٤٩

٦١٣٤.٥٤٧٣٣٢٢٠.٥١٦٣١١٥محمود احمد محمود عبدالراضى٨١٢٢ ٤٥

٧٤٣٧.٥٤٧٣٦٢٤٤.٥١٦٣٠١٥.٥محمود صبري عرفة احمد٨١٢٣ ٥٠

٧٥٣٠.٥٥١٣٤.٥٢٣٦١٦٣٠١٥محمود عادل نجاه عبدالعزيز٨١٢٤ ٤٥

٧٤٣٥.٥٤٥٣٦٢٣٥.٥١٧٣٢١٥.٥محمود هاني دمحم وصيف٨١٢٥ ٤٥

٧١.٥٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٢٧.٥١٦.٥٣٠١٥.٥يوسف حمد السيد احمد٨١٢٦ ٤٥

٥١٣٠.٥٤٥٣٠٢٠١.٥١٥.٥٣٠١٧.٥يوسف دمحم احمد سالم٨١٢٧ ٤٥

٧٤٣٧.٥٤٨٣٣٢٤٣.٥١٥.٥٣٣١٧.٥اسراء احمد موسي متولي٨١٢٨ ٥١

٠٠٠٠٠٠٠٠اسماء سعد دمحم السيد٨١٢٩ ٠

٦٦٣١٤٥٣٠٢٢٣١٦.٥٣٠١٨امنية جودة السيد جودة٨١٣٠ ٥١

٧٤٣٢.٥٤٥٣٣٢٣٢.٥١٥.٥٣٠.٥١٨اميره مصطفي دمحم ابراهيم٨١٣١ ٤٨

٧٣.٥٣٤.٥٥٠٣٥.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٧ايمان عاطف عبدالنبي هنداوي٨١٣٢ ٥٣

٥٥.٥٢٦٤٦٣٠٢١٢.٥١٦٣٠١٦ايه دمحم صالح عيسوي٨١٣٣ ٥٥

٧٦٣٤٤٧.٥٣٤٢٤٥.٥١٥.٥٣٤.٥١٧ايه دمحم عوضين سليمان مسلم٨١٣٤ ٥٤

٧٤٣٣٤٥٣٠٢٣٥.٥١٦٣٤١٦.٥بسنت دمحم دمحم عبدالصادق٨١٣٥ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٢٤٥٣١٢٢٦.٥١٦٣٠١٧رحمه حسن السيد بحيري٨١٣٦ ٥٢

٧٢.٥٣٤٤٥٣٠٢٣٣.٥١٦٣٥.٥١٦.٥رحمه حسن عمر دمحم٨١٣٧ ٥٢

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٠١٧روان موسي عبدالعزيز عبد الحميد٨١٣٨ ٥٢

٧٣.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٣٣.٥١٦٣٢.٥١٧.٥سالي مصطفي رمضان محمود٨١٣٩ ٥٣
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٧٧٣٨٥٢.٥٣٦٢٥٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥فاطمه ابو ضيف فكري متولي٨١٤٠ ٥٦

٧٦٣٦.٥٥٢٣٤.٥٢٥٥١٦.٥٣٧.٥١٧ملك امين دمحم السيد٨١٤١ ٥٦

٦٠٣٠٤٥٢١.٥٢١٠١٥٣٠١٦.٥منه حمدي السعيد السيد٨١٤٢ ٥٣.٥

٦٠٣٠٤٦٢٢٢١٠١٥.٥٣٠.٥١٦مني دمحم عمر دمحم٨١٤٣ ٥٢

٧٧٣٨.٥٥٣٣٧٢٦٣.٥١٧٣٥١٧مي رضا مصطفي عوض٨١٤٤ ٥٨

٧٨.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٧.٥٣٨١٦.٥مي عصام عبدالكريم رشاد٨١٤٥ ٥٩

٦٨.٥٣١٤٦٣٢.٥٢٣٠١٦.٥٣١.٥١٦.٥مي قرني دمحم قرني٨١٤٦ ٥٢

٧٥٣٤.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٤٨.٥١٨٣٣.٥١٦.٥نوران سعد دمحم سعيد٨١٤٧ ٥٥

٦٩.٥٣٣٤٦٣٠٢٣٣١٦٣٠١٦.٥هاجر عالء ابراهيم ابو الليل٨١٤٨ ٥٤.٥

٦٠٣١٣٨.٥٣٠٢١١.٥١٦٣٠١٦ياسمين منتصر فريد العيسوي٨١٥٠ ٥٢

٤٩٢٥.٥٣٦.٥٣٠١٨٦١٥٣٢١٦إبراهيم أبو السعود عبد هللا دمحم٢٢٨٥٦ ٤٥
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االسماعيلية جنوب السيدة خديجة  تعليم اساسي  ع  مشتركاالدارة المدرسة
٦٣٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٩.٥١٦٣٠.٥١٦ابراهيم سامى حسن حسين٨١٥١ ٤٨

٧٢٣٥.٥٥٧٤٠٢٦٠.٥١٥.٥٣٤.٥١٥ابراهيم صالح على حسين سالم٨١٥٢ ٥٦

٦٠.٥٣٠٤٥٣٢٢١٦١٥.٥٣٣١٥.٥ابراهيم عيد ابراهيم عطيه٨١٥٣ ٤٨.٥

٦٠.٥٣٠٥٠٣٥٢٢٠.٥١٧٣٢١٥احمد ابوالفتوح احمد عبدالعزيز رزه٨١٥٤ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٥٢٢٠.٥١٦٣٣١٥احمد رمضان نصار سالم٨١٥٥ ٥٠

٦٣٢٥.٥٤٥٣١٢٠٩.٥١٥٣٠١٦احمد سيد عبدالفتاح محمود٨١٥٦ ٤٥

٦٨٣١.٥٤٩٣٧٢٣٣.٥١٥٣١.٥١٦احمد دمحم دهشان حسين٨١٥٧ ٤٨

٥٣٢٦٤٥٣٦٢٠٥١٥.٥٣٠.٥١٦احمد دمحم سليمان على٨١٥٨ ٤٥

٤٥.٥٢٤.٥٤٥٣٢١٩٢١٥٣٠.٥١٥احمد دمحم فوزى سيددمحم٨١٥٩ ٤٥

٧١.٥٣٠.٥٤٦.٥٣١٢٣٦.٥١٥٣٠١٧احمد دمحم مصطفى عبدالرحمن٨١٦٠ ٥٧

٧٠٣٠٤٩٣٤.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٣١٥.٥اسالم سامي احمد دمحم٨١٦١ ٤٦

٦٤٢٣٤٥٣٠.٥٢٠٨.٥١٥٢٦١٥اسماعيل محمود اسماعيل على٨١٦٢ ٤٦

٦٠٢٢٣٨٢٠.٥١٨٩١٥٣٠١٥امير احمد صالح دمحم٨١٦٣ ٤٨.٥

٧١٣٢.٥٤٧.٥٣٨٢٤٣.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥حازم لطفى دمحم دمحم٨١٦٤ ٥٤.٥

٦٠٢١.٥٣٦٢١.٥١٨٤١٥.٥٣٠١٥خالد عمر دمحم علوان٨١٦٥ ٤٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٠١٥زياد سامي احمد دمحم٨١٦٦ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٤.٥١٥.٥٣٠١٥سليمان مدحت السيد حماد السيد٨١٦٧ ٤٩.٥

٠١٠٨١٠٤٦.٥١٥٣٠١٦عبدالرحمن احمد السيد حسين٨١٦٨ ١٨.٥

٦٧٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢١٨.٥١٥٣١١٥عبدالرحمن احمد رشدى دمحم٨١٦٩ ٤٥.٥

٦١.٥٢٦٤٥٣٠٢١١١٥٣١.٥١٥عبدالغني علي سالم نصار٨١٧٠ ٤٨.٥

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٨.٥١٦.٥٣٠١٥عبدهللا السيد علي عبدهللا علي٨١٧١ ٤٨

٧٥٣٩٥٧٣٩٢٦٧١٧٣١.٥١٥.٥عبدهللا دمحم عبدهللا سالم٨١٧٢ ٥٧

٧١٣٣٤٧.٥٣٢.٥٢٣٠١٥٣٠.٥١٥على دمحم على حسن على٨١٧٣ ٤٦

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٥عيد دمحم عيد دمحم٨١٧٤ ٤٥

٧٢٣٥٤٩٣٧٢٤٤١٦.٥٣٥١٥.٥فارس احمد عبدالمنعم على٨١٧٥ ٥١

٤٩٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٥٢٦.٥١٦دمحم اشرف يوسف احمد٨١٧٦ ٤٦

٦٤٣١٤٥٣٠٢٢٣١٥.٥٣٠١٦دمحم السيد سعيد احمد٨١٧٧ ٥٣

٦٠٣٢٤٥٣٠٢٢٠١٦٣٠١٦.٥دمحم صالح عبدالعليم العزب٨١٧٨ ٥٣

٦٤.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥.٥٣٣١٦دمحم عبدالناصر دمحم نصر هللا٨١٧٩ ٥٢

٥٥٣١٤٥٣٠٢٠٧١٦٣٠١٦دمحم عيد عبدالرحيم علي صويلح٨١٨٠ ٤٦

٧٠.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٣.٥٢٥١١٦٣٢١٧دمحم مجدي عزالدين ابراهيم٨١٨١ ٥٢
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٧٢.٥٣٧.٥٥٦٣٣٢٥٢١٦٣٣.٥١٧.٥دمحم وليد فهمى ابوهاشم٨١٨٢ ٥٣

٦٨.٥٣٢٤٩٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٣١٦.٥محمود دمحم دمحم الميرغنى دمحم على٨١٨٣ ٥٢

٧٧.٥٣٥.٥٥٩٣٨.٥٢٦٧.٥١٦٣٢.٥١٦.٥مصطفى خالد عاشور على٨١٨٤ ٥٧

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٤١٥٣٣.٥١٥مصطفى دمحم مصطفى عبدالرحمن٨١٨٥ ٥٤

٧٦٣٧٥٤٣٨.٥٢٦٠.٥١٥٣١١٦.٥مصطفى نصر مصطفى ابراهيم دهشان٨١٨٦ ٥٥

٦٣.٥٣٣٤٥.٥٣٠٢٢٥١٦٣١١٦يوسف اسماعيل دهشان حسين نصار٨١٨٧ ٥٣

٧٥.٥٣٨٥٩٣٩٢٧١.٥١٧٣٦.٥١٦يوسف الشافعي السيد علي احمد٨١٨٨ ٦٠

٧٦٣٩٦٠٤٠٢٧٤١٦٣٥١٦يوسف منصور مصطفى منصور٨١٨٩ ٥٩

٥١.٥٣٠٤٥٢١٢٠١.٥١٥.٥٣١.٥١٧.٥اسماء دمحم ابراهيم السيد٨١٩٠ ٥٤

٧٧٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٧.٥١٦.٥٣٣.٥١٧اسماء مصطفى منصور ابراهيم٨١٩١ ٥٧

٦٥.٥٣٢٤٦.٥٣٠٢٢٧١٦٣١.٥١٥.٥ايمان نصار سليمان نصار سليم٨١٩٢ ٥٣

٧٤٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٦٧١٦٣٥١٧ايه حسن سيد الصادق عبدالعزيز٨١٩٣ ٥٨

٧١.٥٣٤.٥٤٩.٥٣١.٥٢٤٢١٦٣٣.٥١٦ايه رضا السيد حسان رمضان٨١٩٤ ٥٥

٧١٣٥.٥٤٩.٥٣٤٢٤٣١٥.٥٣٤١٦بسمة على محمود على٨١٩٥ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧١٧٣٥.٥١٦رنا محمود حسن عبدالجواد٨١٩٦ ٦٠

٦٤.٥٣٦.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣٥١٥.٥٣٤١٦روفيده عالء ابراهيم دمحم٨١٩٧ ٥٣

٧٠.٥٣٥٥٤.٥٣٢٢٤٧.٥١٦٣٦١٦.٥ساره نبيل كامل جاد٨١٩٨ ٥٥.٥

٦٥٣٣٤٥٣٠٢٢٨.٥١٦.٥٣٥١٧.٥شهد ابراهيم عيد السيد٨١٩٩ ٥٥.٥

٧٢٣٧.٥٥٣.٥٣٦٢٥٣١٦.٥٣٤.٥١٦.٥شهد اسامه دمحم جمعه٨٢٠٠ ٥٤

٧٣.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٨٢٦٤١٦.٥٣٤١٧.٥شهد صابر دمحم السيد٨٢٠١ ٥٥.٥

٤٩.٥٣١.٥٤٥٢٢١٩٣١٦٣٠١٦شهد دمحم خليل منصور٨٢٠٢ ٤٥

٤٩.٥٣٥٤٩٢٠١٩٨.٥١٦.٥٣٠١٦.٥شهنده صبيح منصور منصور٨٢٠٣ ٤٥

٦٢٣٦٤٧٢١.٥٢١٦١٦.٥٣١١٦شيماء عويمر حسين حسن٨٢٠٤ ٤٩.٥

٦٣٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٤١٦.٥صابرين عبده عبدالحميد دمحم٨٢٠٥ ٤٥.٥

٦٩٣٥.٥٤٥.٥٢٣.٥٢٢٢١٦٣١١٦عفاف ابراهيم دمحم عبدهللا٨٢٠٦ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧١٦.٥٣١.٥١٥.٥فاطمه احمد حسن احمد٨٢٠٧ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٣٤٥٢١٢٠٩١٦.٥٢٦١٥فاطمه سليمان عمر دمحم٨٢٠٨ ٤٧.٥

٧١.٥٣٧٥٨٤٠٢٥٧.٥١٦٣٣.٥١٥.٥فاطمه دمحم السيد احمد٨٢٠٩ ٥١

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٥٩.٥١٧٣٥.٥١٥.٥مريم اشرف عوض عبدالعال٨٢١٠ ٥٠

٧٤٣٨٥٢٣٤.٥٢٥٠١٧٣٣.٥١٦.٥مريم صالح عادل على٨٢١١ ٥١.٥

٦٤.٥٣١٥٠.٥٣٠٢٢١١٧٣٢.٥١٦مريم عبدهللا على دمحم٨٢١٢ ٤٥

٦٧٣٠.٥٤٩.٥٣٠٢٢٤١٧.٥٣٢١٦مريم دمحم حنيدق زيدان٨٢١٣ ٤٧
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٦٥.٥٣٠٤٦.٥٢٣.٥٢١٣.٥١٧٣١١٦.٥مريم دمحم عبدالمنعم دمحم٨٢١٤ ٤٨

٧٣٣٨.٥٥٤٣٠٢٤٨.٥١٦٣٥.٥١٧مريم نصر احمد عباس٨٢١٥ ٥٣

٦٧.٥٣٨.٥٥٢٣٤.٥٢٤١١٦٣١١٦منار سيد ابراهيم صالح٨٢١٦ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٩٥٨٣٩٢٦٤.٥١٦٣٤.٥١٦.٥منار دمحم دمحم على٨٢١٧ ٥٦

٦٦٣٣٥٠٣٠٢٢٤١٦٣٣.٥١٦منةهللا حسين ابو الوفا حسين٨٢١٨ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٢١٦.٥٣٣.٥١٦ندى دمحم محمود سليمان٨٢١٩ ٤٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٨٣٨٢٦٤.٥١٦.٥٣٧١٨.٥نورهان دمحم منصور حسن٨٢٢٠ ٥٤.٥

٥٢٣٠٤٥٢١١٩٤١٥٣٠١٥نورهان منصور دمحم ابراهيم٨٢٢١ ٤٦

٧٣.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٥١٧نهال دمحم حسن ابراهيم٨٢٢٢ ٥٩.٥

٦٠٣٢٤٨٣٠٢١٦١٥.٥٣٢.٥١٦هاجر سليمان هليل سالم٨٢٢٣ ٤٦

٦٦٣٠٤٧.٥٣٠٢١٨.٥١٦٣٣١٥يارا دمحم ابراهيم حنيدق٨٢٢٤ ٤٥

٦٠٣٣٤٨٣٢.٥٢١٨.٥١٦.٥٣٠.٥١٦يسرا دمحم دمحم احمد٨٢٢٥ ٤٥

٥٢٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥٣٥١٥.٥حمدان دمحم عبد الحميد أحمد٢٢٤٨٠ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣١٢٢٢١٥٣١.٥١٥.٥عبد الرحمن ايمن عبد الحميد احمد٢٢٤٨١ ٤٩

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٣.٥١٥.٥ريم سيد عبد العال دمحم٢٢٤٨٢ ٤٨

٤٠٢٤.٥٣٥.٥٢٢١٥٢٠٢٥١٢.٥خالد حسن دمحم حسن٢٢٥٧٦ ٣٠

٤٥.٥٢٥٣٦٢٠.٥١٧٢٠٢٥.٥١٥عبدالرحمن عيد حسين منصور٢٢٥٧٧ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٢٠١٠فارس اسماعيل احمد احمد٢٢٥٧٨ ٠

٤٥.٥٢٤.٥٣٥.٥٢٠١٦١.٥٠٢٥١٥مصطفى دمحم عبدالجليل مهدى٢٢٥٧٩ ٣٦
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االسماعيلية جنوب الحاج عبدهللا ابوعلي االعداديةاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٠٥٠٣٥.٥٢٤٤١٧٣٨١٥احمد عالء رفاعى دمحم٨٢٢٦ ٥٨

٦٠.٥٢٤٣٧.٥٣٠٢٠٠١٦٣٠١٥احمد محمود عبدالمنعم سليمان٨٢٢٧ ٤٨

٦٠٢٤٣٨.٥٢٠.٥١٩٢١٦.٥٣٢.٥١٥احمد ياسر احمد محمود٨٢٢٨ ٤٩

٧٤٣٧.٥٥١٣٩٢٦٠.٥١٨٣٤.٥١٥اسالم جمال فتحي السيد٨٢٢٩ ٥٩

٦٢٣٢٤٥٣٢.٥٢٢٧.٥١٧٣٠١٥اسالم حماده عبدالظاهر احمد٨٢٣٠ ٥٦

٦٩.٥٣٨٤٥٣٨٢٤٧.٥١٧٣٠١٥اسالم دمحم سعد عبداللطيف٨٢٣١ ٥٧

٦١٣٥٤٦.٥٣٦.٥٢٣٤١٧٣٠.٥١٥حسام يسري محمود خلف٨٢٣٢ ٥٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣٥١٧٣٠١٥حسين وائل حسين دمحم٨٢٣٣ ٥٦

٦٥.٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٧١٧٣٠١٦سعيد عيد دمحم على٨٢٣٤ ٤٥

٥١٣٠٣٨.٥٢٠١٩٣.٥١٧٢٧.٥١٥سيد موسى سيد موسى٨٢٣٥ ٥٤

٤٧٣٠٤٥٢٢١٨٩١٧٣٠١٥عباس ابراهيم دمحم دمحم٨٢٣٦ ٤٥

٧٧.٥٣٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٧٣٥١٦عبدالحميد عيد فيروز دمحم٨٢٣٧ ٥٦

٧٠.٥٣٧.٥٤٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٧٣٥١٨عبدالعظيم عاطف عبد العظيم على٨٢٣٨ ٥٦

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٧٣٠١٥عبدهللا علي حسن دمحم٨٢٣٩ ٥٣

٦٧.٥٣٢٤٦٣٣٢٣١.٥١٧٣٠.٥١٦عبدهللا دمحم زايد اسماعيل٨٢٤٠ ٥٣

٦٠.٥٣٣.٥٤٧٣٥٢٣٢١٧٣١.٥١٥علي اشرف ابراهيم عبدالسالم٨٢٤١ ٥٦

٧٨٣٨٥٧٣٩٢٧١١٨٣٧.٥١٥علي حسام الدين علي السيد٨٢٤٢ ٥٩

٦٣٣٠٤٥.٥٣٥٢٢٩.٥١٧٣٣١٦عمر احمد سالمه دمحم٨٢٤٣ ٥٦

٧٨٣٨٥٤٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٣١٦فارس اشرف محمود دمحم٨٢٤٤ ٥٩

٧٣٣٢.٥٥٥٣٦.٥٢٥٣١٧.٥٣٤.٥١٦دمحم ابراهيم عبدالمنعم احمد٨٢٤٥ ٥٦

٧٢.٥٣٠٤٧٣٠٢٣٩.٥١٩٣١١٥دمحم احمد عيد حنيدق٨٢٤٦ ٦٠

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٤.٥١٧٣٠١٥دمحم اسامة احمد موسى٨٢٤٧ ٤٧

٧٢.٥٣١٤٧.٥٣٠٢٤١١٨٣٧١٥دمحم خالد عطية سليمان٨٢٤٨ ٦٠

٧٣٣٦٥٣٣٧.٥٢٥٥.٥١٦.٥٣١.٥١٧دمحم سعد احمد محمود٨٢٤٩ ٥٦

٤٥٢٥.٥٣٦٣٠١٨٨.٥١٥٢٥.٥١٥دمحم شاذلى حلبى شحات٨٢٥٠ ٥٢

٦٠٢٦٣٥.٥٣٣.٥٢٠٠١٥٣٠١٥دمحم منصور ابراهيم قرنى٨٢٥١ ٤٥

٦١٣٠٤٥٣٦٢١٨.٥١٦.٥٣٠١٦.٥دمحم وليد غريب حسين٨٢٥٢ ٤٦.٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٦٣٠١٧محمود سامي عبدالفتاح شحاته٨٢٥٣ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٤٤٥٣٥.٥٢٣٥١٥.٥٣٣١٨.٥محمود عايد دمحم مصطفى٨٢٥٤ ٥١

٦٣.٥٣٣٤٥٣٥٢٢٤.٥١٦٣١١٨محمود عبدهللا نافع احمد٨٢٥٥ ٤٨

٤٩٢٢٤٥٢٣.٥١٧٧.٥١٥٢٧١٥.٥محمود منصور ابراهيم قرنى٨٢٥٦ ٣٨
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٦١.٥٣٧.٥٤٦٣١٢٢٨١٧.٥٣٢.٥١٦مصطفى احمد عبدهللا دمحم٨٢٥٧ ٥٢

٦٨.٥٣٨٥٤٣٧٢٥٢.٥١٨.٥٣٤.٥١٧مصطفى ياسر على عبدالفتاح٨٢٥٨ ٥٥

٦٠٣٦.٥٤٥٣٥.٥٢٢٢١٧.٥٣٠.٥١٧يوسف صبحي دمحم محمود٨٢٥٩ ٤٥

٤٤٣١٣٧.٥٣٧١٨٥١٨٣٠١٦.٥يوسف دمحم حسن احمد٨٢٦٠ ٣٥.٥

٦٩.٥٣١.٥٤٧.٥٣٢٢٣٨.٥١٧٣٨.٥١٨اسراء رجب الباز اسماعيل٨٢٦١ ٥٨

٦٤.٥٣٤.٥٤٥٣٦٢٢٧١٦٣٢١٨اسماء دمحم ثابت احمد٨٢٦٢ ٤٧

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٦١٧٣٧.٥١٦.٥امنية علي السيد حسن٨٢٦٣ ٥٥

٦٥.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٥.٥١٧تسنيم عيد مصطفى حسين٨٢٦٤ ٥٣.٥

٧١.٥٣٠٤٨٣٨٢٤٤.٥١٥٣٣١٦حبيبة حسن دمحم بلتاجى٨٢٦٥ ٥٧

٦٢.٥٣٨٤٥٣٤.٥٢٢٥١٨٣٢١٧خلود سيد ابراهيم سليمان٨٢٦٦ ٤٥

٧٥.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٨.٥٣٤١٧.٥خلود دمحم هاشم عباس٨٢٦٧ ٥٨.٥

٧٥.٥٤٠٥٩٣٩٢٧١١٨.٥٣٧.٥١٧رحمه حمدى عبدالرحمن جمعه٨٢٦٨ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩٣٨.٥١٧روان منصور صالح منصور٨٢٦٩ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٧١١٨.٥٣٨١٦.٥علياء خالد السيد على٨٢٧٠ ٥٨

٦٤٣٩٥٥.٥٣٣.٥٢٤٥١٨٣٧١٦.٥علياء علي عبدهللا متولي٨٢٧١ ٥٣

٧٤.٥٣٩٥٤.٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٧٣٤.٥١٦.٥فاطمه ايهاب جاد احمد٨٢٧٢ ٥٦

٧٢.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٣٢٥٦.٥١٧.٥٣٨١٧فاطمه عادل على عبدالرحمن٨٢٧٣ ٥٦

٦٨٣٧.٥٤٩.٥٢٣.٥٢٢٤.٥١٧.٥٣٥١٧ليديا بدر فهيم يعقوب٨٢٧٤ ٤٦

٧٥٣٨.٥٥٣٣٣.٥٢٥٣١٧.٥٣٢.٥١٧منار احمد على مغنم٨٢٧٥ ٥٣

٦٧.٥٣٠٤٧٣٠٢٣١.٥١٥٣٧.٥١٦منةهللا دمحم احمد دمحم٨٢٧٦ ٥٧

٦٠٣٨.٥٥١.٥٢١.٥٢١٦.٥١٧.٥٣١١٦.٥منى سيد دمحمين ابو المجد٨٢٧٧ ٤٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٤.٥١٧نجاح رمضان احمد محمود٨٢٧٨ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٣٢.٥١٧ندى نبيل ابراهيم دمحم٨٢٧٩ ٥٧.٥

٦٠٣٧٥٤.٥٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣١.٥١٦نسرين محرم جاد احمد٨٢٨٠ ٤٧

٦٠٣٧٤٩.٥٣٠٢٢٦١٧.٥٣٠١٧نورهان محمود بدوي محمود٨٢٨١ ٤٩.٥

٦٩٣٨.٥٥٠٣٠٢٣٤١٧٣٣١٦.٥هدي ايهاب جمال الدين دمحم٨٢٨٢ ٤٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٢.٥١٩٣٥١٦.٥وعد عزت السيد عبدالمنعم٨٢٨٣ ٥٩.٥

٦٠٣٨٥٢٢١.٥٢١٩.٥١٧.٥٣٠١٧ياسمين دمحم عشيري دمحم٨٢٨٤ ٤٨
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االسماعيلية جنوب نور المعارف االعدادية تعليم اساسىاالدارة المدرسة
٦١.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٥١٥٣٢.٥١٦.٥ابراهيم دمحم عبدهللا سالم٨٢٨٥ ٤٥

٦٧.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢٢٩.٥١٦٣٠١٥.٥احمد حسين حسن عفو٨٢٨٦ ٥١

٧٢٣٠.٥٥٣٣٠.٥٢٣٥١٦٣٢.٥١٦احمد عمرو السيد احمد٨٢٨٧ ٤٩

٤٢.٥٣٠.٥٣٨٢٠١٦٦١٥.٥٢٧.٥١٦.٥احمد عياد دمحم عياد٨٢٨٨ ٣٥

٥١٣٠٤٦٢٢.٥١٨٨.٥١٦٣٢١٥احمد دمحم حسن محمود٨٢٨٩ ٣٩

٧٤٣٣٥١.٥٣٤.٥٢٣٨١٦٣٣١٥.٥احمد يحي بركات علي٨٢٩٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠١١٦٣٢١٥.٥حسن وائل حسن دمحم٨٢٩١ ٤٥

٥٣٣٠٤٧٢٢١٩٠١٥.٥٣١١٥.٥رمضان احمد عدلى دمحم٨٢٩٢ ٣٨

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨١٦٢٧١٥سامي صالح سليمان حسن٨٢٩٣ ٣٥.٥

٦٨٣٢٥٠٣٢.٥٢٣٣١٦٣٢.٥١٥.٥شهاب الدين صابر السيد احمد٨٢٩٤ ٥٠.٥

٧٥٣٠٥٠٣٢٢٣٣١٧.٥٣٢١٦.٥دمحم احمد عيد حسين٨٢٩٥ ٤٦

٤٣.٥٣٠٣٨.٥٢١١٧٢.٥١٥.٥٢٧١٦دمحم صبيح دمحم علي٨٢٩٦ ٣٩.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٧٣٧٢٥٦١٦٣٢.٥١٦دمحم دمحم سالمه عوده٨٢٩٧ ٥٤

٧٤٣١٥٤.٥٣٦٢٤١١٦.٥٣٢.٥١٦محمود دمحم محمود عبدهللا٨٢٩٨ ٤٥.٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٨٥.٥١٥.٥٢٧١٥نادر ابراهيم عبدالمطلب احمد٨٢٩٩ ٣٢

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٥.٥٢٣٠.٥١٥.٥٣١.٥١٦اسراء زين حسن عبدالقادر٨٣٠٠ ٤٥

٥٤.٥٢٣٤٩٣٠٢١٠.٥١٥٣٠١٦.٥اسماء دمحم صالح على٨٣٠١ ٥٤

٧٢٣٠٥١٣١٢٣٨١٦٣٠١٧.٥امل شاكر حمدان دمحم٨٣٠٢ ٥٤

٧٣٢٣.٥٤٩٣٣٢٣٢.٥١٥٣٢.٥١٧.٥انهار محمود جمعه دمحم٨٣٠٣ ٥٤

٦٨٢٤٤٨.٥٣٢٢٢٦.٥١٥.٥٣١١٦.٥ايه دمحم صالح على٨٣٠٤ ٥٤

٧٧٣٥.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٥٨.٥١٧.٥٣٧.٥١٧.٥حنين ابراهيم عيد ابراهيم٨٣٠٥ ٥٧

٧٥٣٥.٥٥٣.٥٣٢٢٥٤١٨.٥٣٧١٧.٥دعاء عبدالعزيز حنيدق عبدالعزيز٨٣٠٦ ٥٨

٧٢.٥٣٤.٥٥٣٣٢٢٤٩.٥١٦.٥٣٧١٧ساره اسامه مصطفى على٨٣٠٧ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٦٢٥٦.٥١٨.٥٣٨١٦شهد امير دمحم سالم٨٣٠٨ ٥٨

٧٤.٥٣٥.٥٥٤٣٦.٥٢٥٨.٥١٨٣٨.٥١٧علياء احمد علي منصور٨٣٠٩ ٥٨

٥٥٢٥.٥٣٨.٥٢٠.٥١٨٩.٥١٧.٥٣٠١٦.٥مريم عربي حسان دمحم٨٣١٠ ٥٠

٧٣٣٤٥٢.٥٣٣٢٥٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٨ملك حماده مصطفى على٨٣١١ ٥٨

٧٥.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٦٢٥٤.٥١٨.٥٣٦١٧.٥منةهللا انور دمحم دمحم٨٣١٢ ٥٤

٦٧٣٢.٥٤٥.٥٢٣.٥٢٢٥.٥١٨٣٥١٨ندا عادل علي منصور٨٣١٣ ٥٧

٧٦.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٤٢٦٠.٥١٧.٥٣٨١٧.٥ندى عبدالحميد حسن دمحم٨٣١٤ ٥٨

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٨٢٦٩١٩٣٨١٦.٥نوره دمحم حسين عبدالحميد٨٣١٥ ٦٠
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٧٧٣٧٥٣.٥٣٦٢٦٠.٥١٨.٥٣٧١٨ياسمين سليمان دمحم احمد٨٣١٦ ٥٧

٧٥٣٥.٥٥٤٣٧٢٥٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥ياسمينا دمحم حسن دمحم٨٣١٧ ٥٧
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االسماعيلية جنوب هيئة قناة السويس ع الخاصة عربىاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٨٥٧٣٦٢٦٤.٥١٧٣٨١٧السيد سمير ابو زيد دمحم٦١ ٥٧

٦٤٣٠.٥٤٧٣٣٢٢٣.٥١٥٣٨١٥امير رضا دمحم احمد٦٢ ٤٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٤.٥١٦ابراهيم زكريا ابراهيم دمحم٢٠٩٢٤ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤١٩٣٣١٥.٥ابراهيم دمحم ابراهيم عبداللطيف٢٠٩٢٥ ٥٩

٧٤٣٥.٥٥١.٥٣٠٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٥ابراهيم محمود احمد رياض٢٠٩٢٦ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠٣٣.٥٢٤٧١٥٣١.٥١٥احمد ابراهيم طه سويلم دمحم٢٠٩٢٧ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٦٤٩.٥٣٦٢٥١١٦٣٦١٥احمد اسامة الهادى دمحم٢٠٩٢٨ ٥٥

٧٥.٥٣٥٥٠٣٤.٥٢٥١١٥.٥٣٢.٥١٥احمد اسامه شوقى صالح الشرقاوى٢٠٩٢٩ ٥٦

٧٥.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٣٢٥٤١٥٣٥١٥احمد العربى ابراهيم الدسوقى حسن٢٠٩٣٠ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٧١٦احمد جودت جالل احمد بيومى٢٠٩٣١ ٦٠

٧٣.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٤٨١٦.٥٣٥١٥.٥احمد خالد احمد دمحم محمود٢٠٩٣٢ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٦١٦.٥احمد عبداللطيف دمحم عبد اللطيف٢٠٩٣٣ ٥٩

٧٦.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨٢٦٥.٥١٥.٥٣٥١٥احمد دمحم عبدالمنعم السيد على٢٠٩٣٤ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٥١٩٣٧١٦احمد دمحم محمود على السالمونى٢٠٩٣٥ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٨٢٤٣.٥١٥.٥٣٧١٦احمد هانى دمحم نبيل عبدالباسط٢٠٩٣٦ ٥٩

٦٩٣٥.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٧٣٣١٥.٥احمد هشام ابراهيم الدسوقى٢٠٩٣٧ ٥٥

٧٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٦٤١٧٣٦.٥١٥احمد وائل احمد فؤاد على احمد٢٠٩٣٨ ٥٩

٧٧٣٦.٥٥٦.٥٣٨٢٦٧١٧٣٦١٦احمد ياسر عبدالاله على٢٠٩٣٩ ٥٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦١٧٣٦١٥.٥ادهم خالد احمد دمحم احمد سالم٢٠٩٤٠ ٥٩

٧٨٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٩٣٦.٥١٦.٥اسالم محسن عطية عبدالرحيم٢٠٩٤١ ٥٩

٧٦٣٨.٥٥٨٣٨٢٦٩.٥١٨٣٧١٥.٥بالل دمحم دمحم على٢٠٩٤٢ ٥٩

٧٦.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٤١٩٤٠١٦بيتر عماد ارمانيوس محارب٢٠٩٤٣ ٥٨

٧٦.٥٣٨٦٠٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٤١٦.٥حازم احمد دمحم ابراهيم احمد٢٠٩٤٤ ٦٠

٦٦٣٢٥٣٣٠.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٢.٥١٥.٥حازم احمد دمحم السيد على السيد شعالن٢٠٩٤٥ ٥٥

٧١٣٦٥٠٣٣٢٤٤.٥١٦.٥٣٤١٦حازم سيد عبدالنبي سليم٢٠٩٤٦ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٢٥٣٣٥.٥٢٥١١٧٣٨.٥١٦حسين ابراهيم دمحم اسماعيل٢٠٩٤٧ ٥٧

٦٨٣٦.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٢.٥١٧٣٥١٦.٥خالد دمحم عبدالعال على٢٠٩٤٨ ٥٧

٦٥.٥٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٢٤١٦.٥٣٠١٥خميس نبيل خميس عالء٢٠٩٤٩ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٦.٥٤٩٣٨٢٤٦١٦٣٢١٥رضوان حسن رضوان حسن عز٢٠٩٥٠ ٥٤

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٧.٥١٨زياد اسامة محمود السيد٢٠٩٥١ ٦٠

٦٤.٥٣٦.٥٥٠٣٦.٥٢٤١١٥٣٤.٥١٧زياد حموده سيد عبدالراضى٢٠٩٥٢ ٥٣.٥
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٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٨١٨زياد سالمه ابراهيم سليمان٢٠٩٥٣ ٥٧.٥

٦٨.٥٣٨٥٦.٥٣٥٢٥٣١٥٣٤.٥١٦.٥زياد دمحم محمود ابراهيم٢٠٩٥٤ ٥٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٤٣٦٢٥٦.٥١٥٣٥١٧زياد وائل عبدالعزيز اسماعيل غباشى٢٠٩٥٥ ٥٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٧٢١٦٣٤١٦.٥سليم دمحم عبده محمود٢٠٩٥٦ ٥٩

٧٥٤٠٥٦٣٨٢٦٧.٥١٦.٥٣٨١٩سمير ايهاب سمير عبدالمسيح٢٠٩٥٧ ٥٨.٥

٧٨٤٠٥٧٣٩.٥٢٧١١٦٣٥١٨.٥شهاب وائل الحسيني عباس مدكور٢٠٩٥٨ ٥٦.٥

٧٥.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٧صالح دمحم صالح دمحم العبد٢٠٩٥٩ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٣٥.٥١٧عبدالرحمن احمد عبد الرازق امين٢٠٩٦٠ ٥٩

٦٩٣٨.٥٤٩٣٦.٥٢٥١.٥١٦٣٥١٧عبدالرحمن احمد عبد العاطي دمحم٢٠٩٦١ ٥٨.٥

٦٧٣٣.٥٤٦٣٩٢٣٨.٥١٥٣١.٥١٥عبدالرحمن احمد دمحم عبده٢٠٩٦٢ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣.٥١٥.٥٣٦١٧.٥عبدالرحمن سمير عبدهللا رشوان٢٠٩٦٣ ٥٩

٧٦.٥٤٠٥٦٣٨٢٦٦.٥١٨.٥٣٥١٨عبدالرحمن شادى دمحم عبد الهادى٢٠٩٦٤ ٥٦

٧٢٣٧.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٥٣١٧٣٥.٥١٨عبدالرحمن صبرى على احمد عبد الحافظ٢٠٩٦٥ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧١١٨٣٨١٨عبدالرحمن دمحم عباس عريان٢٠٩٦٦ ٥٦

٧٢.٥٣٩٥٠.٥٣٨٢٥٦١٦.٥٣٤.٥١٨.٥عبدهللا احمد جوده طلبه سعد٢٠٩٦٧ ٥٦

٧٠.٥٣٨.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٨على دمحم على دمحم٢٠٩٦٨ ٥٥.٥

٧٩٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨.٥١٧.٥٣٨١٩عمار ياسر دمحم عبدالمجيد٢٠٩٦٩ ٦٠

٧٧٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٥.٥١٩.٥٣٩١٨عمر احمد صبحى عبدهللا٢٠٩٧٠ ٥٩

٧٦٣٩٥٨٣٩٢٧٢١٥٣٦.٥١٧.٥عمرو خالد احمد دمحم٢٠٩٧١ ٦٠

٦٨.٥٣٧٥٠.٥٣٨٢٤١.٥١٦٣٠.٥١٥كريم على دمحم على٢٠٩٧٢ ٤٧.٥

٧٧٣٩.٥٥٧٤٠٢٦٩١٦.٥٣٤.٥١٧.٥كريم دمحم عبدالخالق ابراهيم٢٠٩٧٣ ٥٥.٥

٧٧٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٦٣٣.٥١٦كريم مصطفى توفيق احمد٢٠٩٧٤ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٩٥٠.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٣٧١٥.٥لؤى احمد رمضان السيد٢٠٩٧٥ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٣.٥٣٩٢٦٦.٥١٥.٥٣٦١٧مؤمن اسماعيل حافظ احمد٢٠٩٧٦ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٧٣١٩٣٩١٧مؤمن ايمن عبدالمؤمن دمحم مصطفى صابر٢٠٩٧٧ ٥٩

٧٧.٥٣٨٥٣٣٩٢٦٥.٥١٥٣٤.٥١٥.٥مؤمن سعد حسن محمود٢٠٩٧٨ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٢.٥٤٠٢٦٧١٥٣٧١٦.٥مازن احمد عرفان كريم٢٠٩٧٩ ٥٩

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٣١٧٣٩١٥.٥مازن رضا شعبان خليل٢٠٩٨٠ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٢١٦٣٨١٦.٥دمحم احمد حامد عبدالرحيم٢٠٩٨١ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦١٧.٥٣٧١٥دمحم احمد دمحم عبدالجواد٢٠٩٨٢ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٩.٥٣٧١٦دمحم احمد محى حسن دمحم٢٠٩٨٣ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥٣٨١٥دمحم اسالم دمحم متولي٢٠٩٨٤ ٥٨
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٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٣٤.٥١٦دمحم اشرف ابراهيم دمحم دمحم٢٠٩٨٥ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٧دمحم الهامى دمحم مهنى٢٠٩٨٦ ٥٨.٥

٧٨٤٠٥٤.٥٣٦٢٦٦.٥١٦٣٩١٥دمحم بشير السعيد بهجات٢٠٩٨٧ ٥٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٣٧.٥١٧دمحم خالد احمد دمحم٢٠٩٨٨ ٥٧

٧٦.٥٣٣.٥٥٢٣٠٢٤٩١٧٣٧.٥١٥دمحم دمحم احمد السيد٢٠٩٨٩ ٥٧

٧٧٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٨.٥٣٥.٥١٥دمحم وجية حلمى عبدالحميد٢٠٩٩٠ ٥٨

٧٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٦.٥٣٥١٥دمحمي احمد دمحمي احمد٢٠٩٩١ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٤١٥محمود سلمان دمحم محمود اليمانى٢٠٩٩٢ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٤.٥١٦محمود مدحت محمود دمحم رمضان٢٠٩٩٣ ٥٨

٧٦٣٩٥٥.٥٤٠٢٦٧.٥١٨.٥٣٤١٥مروان احمد عبدهللا دمحم٢٠٩٩٤ ٥٧

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٥١٩٣٩١٦مروان سعد قدرى سعد٢٠٩٩٥ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٩٣٦.٥١٥مصطفى احمد مصطفى حسين٢٠٩٩٦ ٥٩

٧١.٥٣٦.٥٥٣٣٨٢٥٥١٥.٥٣٢.٥١٥مصطفى دمحم احمد عبدالعال دمحم٢٠٩٩٧ ٥٦

٧٥٣٧.٥٥٨.٥٣٩٢٦٩١٧.٥٣٨١٦مصطفى هانى شاكر الصادق٢٠٩٩٨ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٧.٥١٦معاذ احمد دمحم عبدالرحمن٢٠٩٩٩ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧١.٥١٦٣٧١٧معاذ احمد دمحم دمحم٢١٠٠٠ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٠.٥٥٦٣٧٢٥٨.٥١٩٣٧١٧معاذ وائل عبدالحليم عامر٢١٠٠١ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٥٣٦.٥٢٥٩١٧.٥٣٦.٥١٦منتصر معتز دمحم مجاهد٢١٠٠٢ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٠٥٥٣١.٥٢٣٩.٥١٨.٥٣٢١٦مهاب دمحم يوسف دمحم على٢١٠٠٣ ٥٤.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩٣٦١٧مهند حسن عبدالنبي دمحم٢١٠٠٤ ٦٠

٧٧٣٣٥٦.٥٣٥٢٥٧.٥١٨٣٧١٧.٥يوسف احمد ابراهيم حموده٢١٠٠٥ ٥٦

٦٦.٥٣٠٥٥٣٠٢٣٤.٥١٧.٥٣٧١٦.٥يوسف احمد على احمد٢١٠٠٦ ٥٣

٧٥.٥٣٥.٥٥٩.٥٣٩٢٦٩.٥١٩٣٦١٨.٥يوسف احمد مجدى خليل٢١٠٠٧ ٦٠

٧٧٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٩.٥٣٩١٨يوسف احمد دمحم السباعى٢١٠٠٨ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٤٢٦٢.٥١٥٣٨١٥.٥يوسف تامر عبدالسالم دمحم٢١٠٠٩ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧٢١٦.٥٣٨١٧يوسف جمال عبدالناصر ابو طالب٢١٠١٠ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٦٣٧٢٦٧١٨.٥٣٩١٨.٥يوسف سمير علي دمحم٢١٠١١ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨٥٨٣٩.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٦١٧يوسف عادل نصر الدين احمد دمحم٢١٠١٢ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٧١٦.٥يوسف وليد دمحم حسانين٢١٠١٣ ٥٩

٧١٣٨.٥٥٨٣٥٢٦٢١٨.٥٣٩١٧اروى دمحم عبدالودود بدران٢١٠١٤ ٥٩.٥

٧٢٣٦.٥٥٧.٥٣٦٢٦١.٥١٨.٥٣٩١٨اسماء دمحم محمود انور دمحم٢١٠١٥ ٥٩.٥

٧٦٣٥٥٩٣٧٢٦٧١٨٣٩١٧.٥االء عبدالحليم دمحم ابراهيم عوض٢١٠١٦ ٦٠
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٧٤.٥٣٥.٥٥٩٣٦٢٦٤١٨٣٩١٨.٥انسام دمحم دمحم شعبان٢١٠١٧ ٥٩

٧٧٣٧٥٩٣٦٢٦٩١٩٣٧١٩.٥ايه حسام الدين على دمحم الفضيل٢١٠١٨ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٩.٥٣٨.٥١٩بسمة محمود على حامد٢١٠١٩ ٦٠

٧٦٣٨٦٠٣٩٢٧٢١٧٣٨١٧.٥بسمله ناصر السيد على٢١٠٢٠ ٥٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٩.٥٤٠٢٧١.٥١٩.٥٣٩١٨.٥تسنيم سيد خير حامد٢١٠٢١ ٦٠

٧٨٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٧.٥٤٠١٧تسنيم على دمحم محمود٢١٠٢٢ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٩٥٩.٥٣٨٢٦٩.٥١٦.٥٣٨١٦.٥تقى خليل احمد صالح٢١٠٢٣ ٥٧.٥

٧٤٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٠١٨٤٠١٨تقى وليد دمحم دمحم٢١٠٢٤ ٥٩

٧٩.٥٣٨٦٠٣٩٢٧٦.٥١٨٣٨١٧.٥جنه دمحم حسن دمحم القرقارى٢١٠٢٥ ٦٠

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٩.٥٣٨١٧جويريه خالد محمود دمحم احمد٢١٠٢٦ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨٣٥١٦حبيبه دمحم عبدالرحمن عبد المتعال٢١٠٢٧ ٦٠

٧٨٣٨.٥٦٠٣٩٢٧٥.٥١٨٣٧.٥١٧حنين حاتم عبدالعال عبد ربه٢١٠٢٨ ٦٠

٦٦.٥٣٠٥٦.٥٣٤٢٣٤١٩٣٤١٧خلود تامر حسن دمحم امين٢١٠٢٩ ٤٧

٧٧٣٨.٥٦٠٣٨٢٧٣.٥١٨٣٧١٦دنيا وليد ابراهيم احمد٢١٠٣٠ ٦٠

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٩٣٨١٧.٥رؤى ياسر عمر السيد احمد٢١٠٣١ ٦٠

٧٨.٥٣٩٦٠٣٩٢٧٦١٨.٥٣٦١٦راندا امام احمد امام احمد٢١٠٣٢ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٧٢١٦٣٥١٧رضوى دمحم رافت على٢١٠٣٣ ٦٠

٧٣٣٧٥٥٣٦٢٦٠١٧٣٧.٥١٥رنيم محمود السيد على السيد٢١٠٣٤ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٨٣٦.٥١٧روان احمد سعيد عليوه همام٢١٠٣٥ ٦٠

٧٤٣٨٥٨٣٨.٥٢٦٦.٥١٩٣٥١٧روان حسنى حلمى محمود٢١٠٣٦ ٥٨

٧٥٣٨.٥٥٩٣٥.٥٢٦٨١٦٣٨.٥١٧.٥ريم خالد زكى ابراهيم٢١٠٣٧ ٦٠

٧٥.٥٣٨.٥٥٤٤٠٢٦٨١٥.٥٣٥.٥١٨ريم وليد التابعى احمد ابراهيم٢١٠٣٨ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٧٤٠٢٧٣١٨٣٦١٧ساره اسامه سعد منصور٢١٠٣٩ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥١٨٣٨١٦ساره عصام سمير دمحم ابراهيم٢١٠٤٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨٣٧١٨سما دمحم معتز عبدالسالم٢١٠٤١ ٦٠

٧٠.٥٣٩٥٧.٥٣٨٢٦٢١٩.٥٣٤.٥١٧شذى وائل دمحم يونس دمحم٢١٠٤٢ ٥٧

٧٢.٥٣٩٥٦.٥٣٤.٥٢٦٢١٩.٥٣٦١٧شرويت هشام دمحم حامد عبداللطيف٢١٠٤٣ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٣.٥١٩.٥٣٦.٥١٧شهد حبيب رمضان عبدالحميد٢١٠٤٤ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٣.٥٤٠٢٦٨.٥١٩٣٧١٨شهد حمدى حسن عبدالرحيم السيد٢١٠٤٥ ٥٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٤.٥١٩.٥٣٧.٥١٦عال مؤنس حسن السيد٢١٠٤٦ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٦٩.٥٢٠٣٣.٥١٧فاتن ايهاب دمحم عبدالهادى٢١٠٤٧ ٥٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨٣٥.٥١٧فاطمه دمحم ابراهيم عبده حال٢١٠٤٨ ٥٩
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٧٧٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٨١٥٣٥١٨فرح دمحم عبده عبدالمجيد٢١٠٤٩ ٥٨

٧٣٣٧٥١٣١٢٤٤١٦.٥٤٠١٨فيروز فتحى فخرى لبيب٢١٠٥٠ ٥٢

٧٥.٥٣٦.٥٥٢٣٥٢٥٣.٥١٥٣٩١٧كاميليا وليد احمد راشداحمد٢١٠٥١ ٥٤.٥

٧١٣٧.٥٥٤.٥٣٥٢٥٧.٥١٨٣٨١٩مريم عبدالناصر دمحم حسان عبد العال٢١٠٥٢ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٧٢٦٥.٥١٩.٥٤٠١٧.٥مريم دمحم انور دمحم رشاد٢١٠٥٣ ٦٠

٧٥.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٧٢٦٨.٥١٩٣٩١٧.٥مريم دمحم شحاته مصطفى٢١٠٥٤ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩.٥٣٩١٨مريم دمحم صالح الدين محمود٢١٠٥٥ ٦٠

٧٦.٥٣٣٥٦٣٠٢٥٤.٥١٥٣٩١٦.٥مريم محمود عبدهللا محمود عبده٢١٠٥٦ ٥٩

٧٥٣٦.٥٥٣٣٨٢٥٩.٥١٦٣٧١٦.٥مريم وائل السيد على٢١٠٥٧ ٥٧

٦٩.٥٣٨.٥٥١٣٩٢٥٥١٩٣٩١٨ملك اسامه زكريا ابراهيم دمحم٢١٠٥٨ ٥٧

٦٦.٥٢٥.٥٤٥.٥٣٠٢٢٧١٣.٥٣٠١٧ملك خالد بن الوليد دمحم الزرعى٢١٠٥٩ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٢.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٦٣٧.٥١٧ملك دمحم عبدالوهاب دمحم٢١٠٦٠ ٥٨.٥

٧٦٣٢.٥٥٥.٥٣١.٥٢٥٤١٦.٥٣٩١٨منةهللا  حسين حسن رسمى٢١٠٦١ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٦٥٧.٥٣٧٢٦٧.٥١٧٣٩١٧منةهللا السيد دمحم االمير٢١٠٦٢ ٥٩.٥

٧١٣٠٥٤.٥٣٥.٥٢٤٨١٧٣٩١٧منه احمد حسن دمحم٢١٠٦٣ ٥٧

٧٤.٥٣٤٥٧.٥٤٠٢٦٦١٨.٥٣٨١٩منه حسن دمحم يوسف٢١٠٦٤ ٦٠

٧٦٣٥.٥٥٧.٥٣٥.٥٢٦١١٧.٥٣٤١٨منى مجدى السيد معاطى٢١٠٦٥ ٥٦.٥

٧٩٣٨٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٩١٧.٥مى حسن دمحم عبده محمود٢١٠٦٦ ٦٠

٧٩٣٦.٥٥٩.٥٣٧.٥٢٧١١٧٣٧.٥١٧ميادة حسام احمد مرزوق٢١٠٦٧ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٨.٥١٨.٥ندى كامل دمحم عبده٢١٠٦٨ ٦٠

٧٥.٥٣٧٥٧.٥٣٨٢٦٨١٧.٥٤٠١٩.٥نور شحته عبدالاله صادق٢١٠٦٩ ٦٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٨٣٦.٥٢٦٣١٦٣٩١٦.٥نوران حسام عبدهللا دمحم٢١٠٧٠ ٥٩.٥

٧٩٣٤.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٩٣٩.٥١٨هاجر احمد حلمى خليفه عمران٢١٠٧١ ٥٨

٧٨.٥٣٧.٥٦٠٤٠٢٧٦١٩.٥٣٩.٥١٨هاجر دمحم عبدالهادى عبدهللا٢١٠٧٢ ٦٠

٧٨٣٢٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤١٨.٥٣٩١٨هايدى احمد حسن دمحم٢١٠٧٣ ٥٩

٧٢٣٠٥١٣٥.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٩.٥١٧همس محمود احمد دمحم٢١٠٧٤ ٦٠

٧٧٣٦.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٨١٧.٥يارا عبدالمحسن محمود انور٢١٠٧٥ ٥٩.٥

٧٨٣٥.٥٥٧٣٨.٥٢٦٨١٧.٥٣٧١٦.٥يارا دمحم عبدالموجود احمد محمود٢١٠٧٦ ٥٩

٧٦٣٦.٥٥٥٣٧٢٦٤١٧٣٥.٥١٧ياسمين كمال دمحم حسانين٢١٠٧٧ ٥٩.٥

٧٦٣٥.٥٥٨٣٧٢٦٦.٥١٧.٥٣٩١٧يمنى احمد شمس الدين على سليمان٢١٠٧٨ ٦٠

٧٩٣٨٥٩٤٠٢٧٥.٥٢٠٤٠١٩علي خالد رافت سعيد٢٤٠٠٨ ٥٩.٥
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االسماعيلية جنوب هيئة قناة السويس للغات عاالدارة المدرسة
٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٧.٥١٩٣٨١٧.٥احمد اسالم مصطفى عبدالعزيز٢٢٢٥٩ ٦٠

٧٩٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٥.٥٢٠٣٨١٨.٥احمد حسين احمد سيد٢٢٢٦٠ ٦٠

٧٧٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٨.٥٣٧١٨.٥احمد دمحم حسن عباس٢٢٢٦١ ٦٠

٧٧٣٩٥٤.٥٣٧.٥٢٦٨١٩٣٨١٧.٥احمد دمحم دمحم ابراهيم خليل٢٢٢٦٢ ٦٠

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٩٣٥١٨ادم مصطفى السيد عبدالحميد٢٢٢٦٣ ٦٠

٧٧٤٠٥٤.٥٣٦٢٦٦.٥١٩٣٦.٥١٧.٥ادهم اشرف عادل حافظ٢٢٢٦٤ ٥٩

٧٥.٥٤٠٥٦٣٩.٥٢٧١٢٠٣٩.٥١٧.٥استيفن شادى كمال ذكى٢٢٢٦٥ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٦٩١٩٣٧١٧اسالم ممدوح النصيرى السيد٢٢٢٦٦ ٥٨.٥

٧٧٤٠٥٥.٥٣٦.٥٢٦٦.٥٢٠٣٧١٨البراء دمحم سمير السيد٢٢٢٦٧ ٥٧.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧.٥١٩٣٦١٧.٥اياد دمحم ابو الحمد محمود٢٢٢٦٨ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠بالل تامر عباس عبدالفتاح٢٢٢٦٩ ٠

٧٧٤٠٥٧٣٨٢٧١.٥٢٠٣٤.٥١٨.٥بالل حازم سيد ابراهيم٢٢٢٧٠ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٥.٥١٧.٥خالد دمحم حسن ابراهيم٢٢٢٧١ ٦٠

٧٨٣٩٥٧٣٨٢٧٠١٨.٥٣٨١٨خالد وليد دمحم مسعد٢٢٢٧٢ ٥٨

٦٦٣٨٤٧.٥٣٠٢٣٧.٥١٨٣٠١٧.٥رمضان رمضان نبوى عبدهللا٢٢٢٧٣ ٥٦

٧٥٣٨.٥٥٣٣٥.٥٢٦١١٩٣٥١٨.٥زياد احمد بدوى دمحمين٢٢٢٧٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٣١٩٣٧١٨.٥زياد احمد سمير احمد٢٢٢٧٥ ٥٩.٥

٧٤.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٦٧.٥١٩٣٠١٥.٥زياد مدحت على دمحم٢٢٢٧٦ ٥٨.٥

٧٢٤٠٥٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٣.٥١٧.٥زياد مصطفى دمحم احمد٢٢٢٧٧ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٣١٩.٥٣٦١٨ساجد حسن عبدالعزيز احمد٢٢٢٧٨ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٧١٩٣٧.٥١٦.٥سيف اسامة على احمد٢٢٢٧٩ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٥.٥١٧٣٨١٦.٥سيف الدين خالد حجاج ابو العينين٢٢٢٨٠ ٥٧.٥

٧٠٣٦.٥٥٤.٥٣٥٢٥٤.٥١٥٣٦.٥١٦.٥سيف الدين وائل احمد عبدالمنعم٢٢٢٨١ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٩٥٩٣٧.٥٢٧٠.٥١٨٣٧١٧.٥سيف الدين وائل دمحم دمحم٢٢٢٨٢ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٣٧.٥٢٦٧.٥١٨.٥٣٧١٨سيف مجدى عبدهللا ابراهيم٢٢٢٨٣ ٥٩

٦٩٣٦٥٧.٥٣٨٢٦٠.٥١٨٣٥.٥١٧عبدالرحمن احمد محمود دمحم٢٢٢٨٤ ٦٠

٧٨٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٣٩.٥١٨عبدالرحمن دمحم شبراوى عبدالحميد٢٢٢٨٥ ٦٠

٦٦٣٦.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٤٩١٥٣٢١٥.٥عبدهللا جهاد محمود دمحم٢٢٢٨٦ ٥٩.٥

٧١٣٨٥٦٣٤.٥٢٥٨.٥١٥٣٩١٧عبدهللا دمحم عبدهللا حسين٢٢٢٨٧ ٥٩

٧٥٣٦.٥٥٧٣٧٢٦٥١٦.٥٣٦١٧.٥عبدالوهاب اشرف خلف احمد٢٢٢٨٨ ٥٩.٥

٧٧٣٥.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٨٣٦١٧.٥عالء دمحم عالء الدين عبدالرازق٢٢٢٨٩ ٥٩.٥
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٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٧٢١٦٣٥.٥١٦.٥على حسن خليل حسن٢٢٢٩٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٩.٥٣٧.٥١٦.٥على دمحم محمود على٢٢٢٩١ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٧٣.٥١٨٣٧.٥١٧.٥عمار دمحم عبدالحى على٢٢٢٩٢ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٧٤١٩٣٧١٨عمر احمد نصر محمود٢٢٢٩٣ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٦١٥٣٢.٥١٥عمر سعيد محمود جاد الكريم٢٢٢٩٤ ٥٩.٥

٧٨٣٩٥٩٣٨٢٧٤١٦.٥٣٨١٦.٥عمر دمحم دمحم حسن٢٢٢٩٥ ٦٠

٧١.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٣١٥.٥٣٨١٧عمر يوسف على يوسف٢٢٢٩٦ ٥٦

٧٩.٥٣٩٥٩٣٨٢٧٥.٥١٩.٥٣٨١٦.٥عمرو خالد الحسانى دمحم٢٢٢٩٧ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٦.٥٤٠١٨عمرو خالد فوزى عبدالعال٢٢٢٩٨ ٥٩

٧٢٣٧٥٦٣٥.٥٢٥٩.٥١٦٣٦١٧.٥مؤمن احمد مصطفى حسن٢٢٢٩٩ ٥٩

٧٦٣٧.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٨٣٦.٥١٧مارك يوحنا ادوارد حبيب٢٢٣٠٠ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٩.٥٣٨١٦.٥دمحم حازم حسن محمود٢٢٣٠١ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥١٩.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم عالء كمال دمحم٢٢٣٠٢ ٦٠

٧٩٤٠٥٩.٥٣٨٢٧٦١٩.٥٣٩١٨دمحم على دمحم على٢٢٣٠٣ ٥٩.٥

٧١.٥٣٧.٥٥٢٣٥٢٥٦١٥٣٨.٥١٧.٥دمحم عماد حمدى فواز٢٢٣٠٤ ٦٠

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٣٢٥٧١٥٣٦.٥١٧دمحم محمود عبدالعزيز محمود٢٢٣٠٥ ٥٨

٦٧٣٨٤٩.٥٣٠٢٣٩١٥.٥٣٩١٦محمود احمد توفيق رشدى٢٢٣٠٦ ٥٤.٥

٧٥٣٧٥٤.٥٣٥.٥٢٦٠.٥١٥٣٩١٥.٥محمود دمحم ابراهيم الدسوقى٢٢٣٠٧ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٨٥٣٣٨.٥٢٦٧١٥٣٨١٧.٥معتز احمد زكى الدمحمى٢٢٣٠٨ ٥٩

٦٤٣٨٥٥.٥٣٣.٥٢٤٨١٥٣٧١٦.٥ياسين السيد ابراهيم السعيد٢٢٣٠٩ ٥٧

٧٦٣٨.٥٥٩.٥٣٦٢٦٧١٩٣٨١٦يزيد محمود حسين صالح الدين٢٢٣١٠ ٥٧

٧٦.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٩.٥٣٧١٦يس خالد دمحم على٢٢٣١١ ٥٩

٧٤.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٦٤١٩٣٧١٦.٥يوسف احمد على سعيد٢٢٣١٢ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩٢٧٣.٥١٨.٥٣٩.٥١٧.٥يوسف حسام الدين حسن البنا٢٢٣١٣ ٦٠

٦٨٣٢٥١٣٤٢٤٢١٩٣٦.٥١٥.٥يوسف رافت عطا عويضه٢٢٣١٤ ٥٧

٧١.٥٣٥.٥٥٤٣٥٢٥٣.٥١٩.٥٣٦١٦.٥يوسف دمحم خيرى شاهين٢٢٣١٥ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٦.٥٢٠٤٠١٨اروى محمود فتحى عقل٢٢٣١٦ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦٢٦٣١٨٣٨.٥١٦.٥اسماء باسم دمحم عوض هللا٢٢٣١٧ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٩.٥٣٨.٥١٧.٥امنه جمال عبدالمقصود دمحم٢٢٣١٨ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥١٩.٥٤٠١٧.٥باهى حاتم دمحم عبدالمجيد٢٢٣١٩ ٥٩

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٠٢٥٨١٧٣٨.٥١٧بسملة صابر عبدالرؤوف عمر٢٢٣٢٠ ٥٧.٥

٧٨٣٧.٥٥٨٣١.٥٢٦٤١٦.٥٤٠١٧.٥تقوى حمدى حسين زارع٢٢٣٢١ ٥٩
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٧٩.٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٧٢٠٣٩١٨.٥جانا دمحم عبدالفتاح عزب٢٢٣٢٢ ٦٠

٧٧.٥٣٧٥٤٣٠٢٥٧.٥١٨.٥٣٨.٥١٧.٥جنا دمحم احمد حسين٢٢٣٢٣ ٥٩

٧٩.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٨٢٧٥.٥٢٠٣٧١٧.٥جنة دمحم االمير الراوى٢٢٣٢٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٩.٥٣٩١٦جنه صالح ابراهيم عبدالرحيم٢٢٣٢٥ ٥٩.٥

٧٩٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٦.٥١٩٣٩١٧.٥جنى مفيد فوزى عبدالحميد العطوى٢٢٣٢٦ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٧.٥٢٧٤.٥٢٠٣٧.٥١٧.٥حبيبة دمحم عبدهللا حسين٢٢٣٢٧ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥٢٠٣٩١٦.٥حنين دمحم احمد دمحم٢٢٣٢٨ ٦٠

٧٤.٥٣٨٥٧.٥٣٤٢٦٤١٩.٥٤٠١٧حنين دمحم عبدالكريم حنفى٢٢٣٢٩ ٦٠

٧٧٣٨٥٤.٥٣٠٢٥٩.٥١٩.٥٣٩١٨حياه احمد السيد عبدالرحمن٢٢٣٣٠ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٠٢٥٨.٥١٨.٥٣٩١٨.٥دانا كمال ابو دهب حسين٢٢٣٣١ ٥٨.٥

٧٧٣٥.٥٥٣.٥٣٠٢٥٤.٥٢٠٣٩١٩دنيا ايهاب انور عبدالغنى٢٢٣٣٢ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٣٨٢٧٥.٥٢٠٤٠١٧.٥دنيا راشد سعد متولى٢٢٣٣٣ ٦٠

٧٨٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٩١٩.٥٤٠١٨.٥دينا احمد دمحم السيد٢٢٣٣٤ ٥٩

٦٩.٥٣٤٤٥.٥٣٢.٥٢٣٦١٨٣٦١٧ردينة مصطفى عفيفى مصطفى٢٢٣٣٥ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٧٥٧٣٧٢٦٨.٥١٩٣٥١٨.٥رقية دمحم مصطفى اسماعيل٢٢٣٣٦ ٥٩

٧١.٥٣١.٥٤٧.٥٣١٢٣٩.٥١٨.٥٣٤١٦رقية وائل اسماعيل دمحم٢٢٣٣٧ ٥٨

٧٨.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٥٧١٩.٥٣٦١٦رنيم دمحم السيد الصاوى٢٢٣٣٨ ٦٠

٧٩.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٩٣٤.٥١٨.٥روان دمحم سمير دمحم٢٢٣٣٩ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٧٣٨٢٧١.٥١٩٣٩١٧.٥روان ياسر احمد السيد٢٢٣٤٠ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٩٤٠١٧رويدا شريف عبده محمود٢٢٣٤١ ٦٠

٧٩٣٦.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٨١٧.٥ريتال هاني دمحم مصطفي٢٢٣٤٢ ٦٠

٧٨.٥٣٥٥٢٣٩٢٦٤.٥١٨.٥٣٤١٩ريم احمد عبدالحميد سليمان٢٢٣٤٣ ٦٠

٧٨٣٧٥٥٣٩٢٦٩١٩٣٥.٥٢٠زينة دمحم عبده حسين٢٢٣٤٤ ٦٠

٧٨٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٧١١٩٣٨١٨ساره على السيد على٢٢٣٤٥ ٥٩

٧٨٣٨٥٧٣٩٢٧١١٩.٥٣٦١٨سلمى سالم سالمة سليم٢٢٣٤٦ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٩١٩٣٨.٥١٩سلمى دمحم الشرقاوى حسن٢٢٣٤٧ ٦٠

٧٨٣٥.٥٥٩٣٩٢٧٠.٥١٩٣٧٢٠سما حسن عبدالوهاب دكرونى٢٢٣٤٨ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٢١٨٣٨١٧.٥شهد احمد احمد محمود٢٢٣٤٩ ٥٩

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥١٩٣٩١٨.٥فاطمه الزهراء دمحم زكريا عبدالحميد٢٢٣٥٠ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٤.٥٣٥٢٦٧.٥١٩٣٦١٨.٥فرح ايمن شحاتة دمحم٢٢٣٥١ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٥.٥١٩٣٩.٥١٨فريدة خالد عبدالوهاب دمحم٢٢٣٥٢ ٥٩.٥

٧٥٣٧.٥٥٠٣٣.٥٢٥٥.٥١٧٣٤١٦فريدة دمحم مصطفى عبدالوهاب٢٢٣٥٣ ٥٩.٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٣٥٤ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٤.٥٣٩٥٣٣٤٢٦٠.٥١٩.٥٣٩.٥١٧.٥ماهى وليد غريب الحجاوى٢٢٣٥٤ ٦٠

٧٤٣٩٥٧٣٥٢٦٤.٥١٨٣٤١٥.٥مريم احمد مصطفى محمود٢٢٣٥٥ ٥٩.٥

٧٤.٥٤٠٥٦.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٩.٥١٩.٥مريم السيد حسن الشاذلى٢٢٣٥٦ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٣٣٣.٥٢٥٩.٥١٨٣٦١٧.٥مريم ممدوح حسين عبدالكريم٢٢٣٥٧ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٤٣٥.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٧١٩ملك زياد عبدالمنعم على٢٢٣٥٨ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨٣٩١٩.٥ميرال احمد محمود احمد٢٢٣٥٩ ٦٠

٦٧.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٢٢٤٧١٨٣٨.٥١٦.٥نانسى احمد دمحم رشاد٢٢٣٦٠ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٨٣٩.٥١٧.٥ندى اسامة عادل عجمى٢٢٣٦١ ٦٠

٧٣.٥٣٦.٥٤٩٣٧٢٥٠١٥٣٨١٦.٥ندى رمزى عصمت دمحم٢٢٣٦٢ ٥٤

٧٦٣٩٥٧٣٣٢٦٤.٥١٨.٥٣٥.٥١٧ندى وائل شبانة حسينى٢٢٣٦٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٥٥١٩٣٨.٥١٨ندى ياسر غريب عبده٢٢٣٦٤ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٠٢٤٨١٩٣٦١٧.٥نور احمد دمحم السيد٢٢٣٦٥ ٥٨.٥

٧٧٣٧.٥٥٣٣٣.٥٢٦١١٩٣٦١٧.٥نور اشرف صبحى عبدالتواب٢٢٣٦٦ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥٦٣٦٢٦٤١٩.٥٣٨١٨نور ايمن عمر دمحم٢٢٣٦٧ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٨٥٦٣٥.٥٢٦٨.٥١٨٣٦.٥١٧نور طارق دمحم الشوادفى٢٢٣٦٨ ٥٩.٥

٦٥٣٢.٥٤٨٢٢٢٢٣.٥١٨٣٦١٦.٥نوران دمحم حسن دمحم٢٢٣٦٩ ٥٦

٧٥.٥٣٨٥٤٣٤٢٦١١٨.٥٣٩.٥١٧نورسين دمحم عبدالعليم عبدهللا٢٢٣٧٠ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٦.٥١٩٣٥.٥١٥نورهان احمد نصر حسن٢٢٣٧١ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٦٢٦٧.٥١٩٣٩.٥١٧نيرة شريف دمحم غريب٢٢٣٧٢ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٥٢٦٧.٥١٨٣٧.٥١٧.٥هايدى هانى ثروت دمحم٢٢٣٧٣ ٥٩.٥

٧٢٣٥.٥٥٤٣٠.٥٢٤٩.٥١٧٣٢.٥١٧ياسمين ياسر ابراهيم اسماعيل٢٢٣٧٤ ٥٧.٥
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ابوصوير االمام الشافعى عاالدارة المدرسة
٦٣٣٢.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧٣١.٥١٦.٥ابراهيم تامر ابراهيم عطوة٨٣١٨ ٤٦

٦٧.٥٣١٤٥٣٠٢٢٧.٥١٧٣١١٦.٥ابراهيم دمحم جالل عبدالرحمن٨٣١٩ ٥٤

٥٠.٥٢٣٤٥٢٣.٥١٨٧١٦٢٦١٦احمد اشرف دمحم عيسى٨٣٢٠ ٤٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٢٣٦٢٥١١٥.٥٣١.٥١٦احمد حسن عبدالحميد سليمان٨٣٢١ ٥٧

٧٢.٥٣٠٥٢٣٥٢٣٧.٥١٨٣١١٦.٥احمد خالد فرغلي عبدالحافظ٨٣٢٢ ٤٨

٧٤٣٠.٥٥٥٣٦٢٥٠.٥١٨.٥٣٣١٧.٥احمد سيد احمد حسن٨٣٢٣ ٥٥

٦٩.٥٣٠٥١.٥٣٤٢٣٨١٨٣٠.٥١٦احمد صالح صبري دمحم٨٣٢٤ ٥٣

٧٥٣٥٤٧٣٥٢٤٩.٥١٧.٥٣٣.٥١٦.٥احمد صالح فتحي دمحم٨٣٢٥ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٦٢٤٩١٨٣٢١٥احمد طارق على عبدالحميد٨٣٢٦ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٥٥٤.٥٣٧٢٥٩.٥١٧.٥٣١.٥١٥.٥احمد دمحم فايز خليل٨٣٢٧ ٥٦.٥

٦٦.٥٢٥٤٥٣٠.٥٢٠١١٦.٥٢٦.٥١٥احمد ناصر خالد أمين٨٣٢٨ ٣٤

٦٠.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٠٥١٧.٥٣٤١٥.٥ادهم ابراهيم دمحم دمحم٨٣٢٩ ٣٦

٧٤٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٥١٧.٥٣٣١٥اسالم ابراهيم عبدالفضيل حمزة٨٣٣٠ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٧.٥٣١١٥.٥السيد دمحم عبدالفتاح عبدهللا٨٣٣١ ٤٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٦١٧٢٤.٥١٥ايمن دمحم فكري دمحم٨٣٣٢ ٤٥

٦٢٣٠٤٥.٥٣٢٢١٩.٥١٦.٥٣٦١٥جورج مجدى حليم ابراهيم٨٣٣٣ ٥٠

٧٠.٥٣٢.٥٥٢٣٥.٥٢٣٨١٧٣٠١٥حازم دمحم علي سليمان٨٣٣٤ ٤٧.٥

٦٧.٥٢٥.٥٤٥٣٦٢١٥١٦.٥٢٧١٥حسن جمال دمحم ابراهيم٨٣٣٥ ٤١

٧٠٣٤.٥٥٢.٥٣٧٢٤٩.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥حسين عبدالعال جاد دسوقي٨٣٣٦ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٤٥٦٣٨٢٥٦.٥١٦.٥٣٢.٥١٥.٥حسين نصرالدين على صبره٨٣٣٧ ٥٦

٦٦.٥٣٠٥٤٣٤٢٤١١٧٣٨١٥رافائيل سامي حنين برسوم٨٣٣٨ ٥٦.٥

٧٧٣٨٥٩٤٠٢٦٨.٥١٦.٥٣٦١٥.٥سفيان محمود حسن محمود٨٣٣٩ ٥٤.٥

٧٤٣٧.٥٥٦٣٩٢٦١١٧٣٥.٥١٥سيف دمحم عبدالرازق عطيه على الحارون٨٣٤٠ ٥٤.٥

٧٦.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٥١٧٣٢.٥١٦سيف دمحم كمال دمحم دمحم٨٣٤١ ٥٦

٧٣٣٣.٥٥٣٣٧٢٥٠.٥١٧٣٢.٥١٥عبدالرحمن السيد جمعه ابراهيم٨٣٤٢ ٥٤

٧٦.٥٣٨٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٧٣٤١٦عبدالرحمن صبحي عبد العاطي عطيه٨٣٤٣ ٥٥.٥

٥٢٣١٤٦٣٦٢١٤.٥١٧٣٢.٥١٥عبدالرحمن عالء دمحم خيري٨٣٤٤ ٤٩.٥

٦٠.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٨٢٣٣.٥١٧٣٥١٥عبدالرحمن دمحم عبد الصبور احمد٨٣٤٥ ٤٩

٦٥.٥٣٥٤٥٣٨.٥٢٣٣١٧٣٤.٥١٥عبدالرحمن محمود دمحم رزق٨٣٤٦ ٤٩

٧٥٣٤٥٦.٥٣٩٢٥٦١٧٣٥.٥١٥.٥عبدهللا حمادة دمحم سعيد٨٣٤٧ ٥١.٥

٤٩.٥٢٠.٥٣٥.٥٣٠١٦٥.٥١٧٣٢١٥عبدهللا دمحم دمحم ابو الحسن٨٣٤٨ ٣٠
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٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٤١٦.٥٣٠١٥عبدالمبدى غريب عبد المبدى عبد اللطيف٨٣٤٩ ٤٥

٦٧٣٦٥٢.٥٣٨.٥٢٤٣.٥١٧٣١.٥١٥على حسن عبدالعاطى توفيق٨٣٥٠ ٤٩.٥

٧٣٣٣.٥٥٠٣٨٢٥١.٥١٧٣١.٥١٥عمر سمير احمد ابراهيم٨٣٥١ ٥٧

٧٠٣٥٥٥.٥٣٧٢٥٣.٥١٧٣٠.٥١٦.٥عمر دمحم جمال السيد٨٣٥٢ ٥٦

٦٨٣٤.٥٥٧٣٦٢٥٤.٥١٧٣٠١٦عمر دمحم خالد امين٨٣٥٣ ٥٩

٧٨٣٧٥٨٣٩٢٦٩.٥١٧٣٥١٦.٥عمر وائل السيد احمد٨٣٥٤ ٥٧.٥

٧٠.٥٣٧٥٣.٥٣٧.٥٢٥٤.٥١٧٣٧١٦كيرلس خليل ابوسته خليل٨٣٥٥ ٥٦

٧٦٣٩٥٦٤٠٢٧٠.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥لؤى صبرى ابو السعود عبداللطيف٨٣٥٦ ٥٩.٥

٤٤٢٦٤٥٣٠١٩٤١٧٢٤١٧.٥مؤمن منير لبيب عطيه٨٣٥٧ ٤٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٩٣٩٢٧٠١٦.٥٣٢١٦دمحم السيد حمزة دمحم٨٣٥٨ ٥٩

٧٧٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٤١٦٣٣.٥١٦.٥دمحم العزب دمحم العزب متولى٨٣٥٩ ٥٩.٥

٥٣٣٠٥٣٣٠٢١٧١٦٣٠١٦.٥دمحم حسين ابراهيم سليمان٨٣٦٠ ٥١

٤٣.٥٢٢٤٥.٥٣٠١٨٩١٦.٥٢٠١٥دمحم حمدان جاد الرب محمود٨٣٦١ ٤٨

٤٧.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠.٥٢٠١١٦.٥٢٧.٥١٦دمحم سامح طارق محي الدين٨٣٦٢ ٤٥

٤٩٣٠٤٥٣٠٢٠١١٦.٥٣٠١٦دمحم سليم دمحم دمحم٨٣٦٣ ٤٧

٧٥.٥٣٣.٥٥٧٣٩٢٦٠١٦.٥٣٣١٦.٥دمحم سيد دمحم دمحم٨٣٦٤ ٥٥

٧٢٣٥٥٣.٥٣١٢٣٧.٥١٦.٥٣٠١٧دمحم سيد مهدى دمحم٨٣٦٥ ٤٦

٧٤٣٥٥٤.٥٣٤.٥٢٥٣١٦.٥٣٠.٥١٦.٥دمحم طارق ابراهيم دمحم٨٣٦٦ ٥٥

٤٦٣٠٤٥.٥٣٠١٩٧.٥١٦.٥٣٠١٥دمحم فوزى شحاته احمد٨٣٦٧ ٤٦

٧١.٥٣٦٥٠٣٧٢٥٠.٥١٦٣١١٦دمحم محمود دمحم عبدالكريم٨٣٦٨ ٥٦

٦٧.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٢٢٣٥.٥١٥٣٠.٥١٧.٥دمحم نادر كامل علي٨٣٦٩ ٥٢

٦٥.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٠٢٣١.٥١٦٣٥.٥١٧دمحم ياسر احمد قناوي٨٣٧٠ ٥٢

٦٧٣٠.٥٤٥.٥٣٤.٥٢٣١.٥١٦٣٠.٥١٧.٥محمود احمد عبدالرحمن احمد٨٣٧١ ٥٤

٦٢٣١٤٥٣٠.٥٢١٦.٥١٦٣٠١٦.٥محمود حافظ على دمحم عبدالحليم٨٣٧٢ ٤٨

٦٠٣١.٥٤٥.٥٣٠٢١٦١٦٣٢١٦.٥محمود سعيد ابراهيم سعيد٨٣٧٣ ٤٩

٤١٠٣.٥١٠٤٥.٥١٦.٥٣٠١٦محمود عبدهللا عبد الحميد دسوقى٨٣٧٤ ١٨

٤٥٣٠٤٧.٥٣٢١٩٩.٥١٦.٥٣٠١٦محمود دمحم يسرى عبدالحميد٨٣٧٥ ٤٥

٤٢.٥٢٢٤٥٣٠١٧٤.٥١٥٢٣١٣مرسي احمد السيد مرسى٨٣٧٦ ٣٥

٧١٣٠٤٥٣٥٢٢٦١٥.٥٣٢١٥مروان دمحم عبدالرازق عبدالغفار٨٣٧٧ ٤٥

٧٣.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٣٠١٥.٥٣٠١٥مصطفى ابراهيم سليمان رشاد٨٣٧٨ ٤٦

٥٢٣٠٤٥٣٥٢٠٠.٥١٥٣٠١٥مصطفى عبدالحليم بديع عبد الحليم٨٣٧٩ ٣٨.٥

٦٠٣١.٥٤٥.٥٣٨.٥٢٢٠.٥١٥.٥٣٠١٥مصطفى عصام شعبان عباس٨٣٨٠ ٤٥
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٦٠.٥٣٢.٥٥٠٣٩٢٢٨.٥١٦٣٠١٥.٥مصطفى دمحم زكريا فتح هللا٨٣٨١ ٤٦.٥

٧٢٣٥٤٨.٥٤٠٢٤٩١٥.٥٣٩١٦.٥مينا ايمن ذكى سعد٨٣٨٢ ٥٣.٥

٦٠.٥٣٠٤٧.٥٣٤٢٠٦١٥.٥٣٧.٥١٥مينا عربى ابراهيم زقم٨٣٨٣ ٣٤

٧٧٣٨٥٥٣٨٢٦٣١٦٣٩١٥مينا نادى عطية خليل٨٣٨٤ ٥٥

٦٥.٥٣١٤٥٣٩.٥٢١٩.٥١٥.٥٣١١٥نور احمد السيد علي٨٣٨٥ ٣٨.٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٣٢١٤.٥١٥٣٠١٦.٥وسام حسين دمحم دمحم٨٣٨٦ ٤٥

٤٩.٥٣٠.٥٤٥٣٢.٥١٩٨.٥١٥.٥٤٠١٥يوانس حشمت رسن تادرس٨٣٨٧ ٤١

٧٠.٥٣١.٥٤٥٣٨٢٣٧١٦٣١١٦يوسف سامى يوسف حسن٨٣٨٨ ٥٢

٧٢.٥٣٤٤٥٣٩.٥٢٣٧١٦.٥٣٠١٦.٥يوسف سيد سعيد عبدهللا٨٣٨٩ ٤٦

٧٣.٥٣٤٤٩٣٩٢٥٢١٦.٥٣٣١٥يوسف دمحم سالم سليمان٨٣٩٠ ٥٦.٥

٧٥٣٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥٨.٥١٥.٥٣٢.٥١٥يوسف دمحم فايز خليل٨٣٩١ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٣٣١٥.٥يوسف ممدوح مصطفى السيد٨٣٩٢ ٥٩

٥٢.٥٣١٤٥٣٩.٥٢٠٥١٦٣٠.٥١٥يوسف ناصر على سليمان٨٣٩٣ ٣٧

٧٦٣٧٥٦٣٨.٥٢٦٤.٥١٦٣٩.٥١٦.٥يوسف هانى فضل هللا فضل هللا٨٣٩٤ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٣٥.٥٢٦٢.٥١٧٣٤.٥١٨شادي خميس دمحم هيكل٢٤٠٠٥ ٥٣
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ابوصوير المستقبل االعدادية بنيناالدارة المدرسة
٧٥٣٤٤٨.٥٣٨٢٤٩١٩٣٢.٥١٥ابراهيم السيد ابراهيم على٨٣٩٥ ٥٣.٥

٧٣٣٤٤٩.٥٣٣٢٣٤.٥١٧.٥٣٣١٥ابراهيم رضا صالح على٨٣٩٦ ٤٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٨٣٣٢٣١١٧.٥٣٠.٥١٥ابراهيم مصطفى دمحم ادريس٨٣٩٧ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٩٣٠٢٢٢.٥١٥٣٠١٦احمد ابراهيم عايد سعيد٨٣٩٨ ٤٥

٧٠٣١.٥٥٢.٥٣٤٢٣٤١٦.٥٣٠١٧احمد احمد مصطفي عوض٨٣٩٩ ٤٦

٦٧.٥٣٠٥٠.٥٣٣٢٢٦١٦٣٠.٥١٥احمد اسامة احمد احمد عبدالاله٨٤٠٠ ٤٥

٦٣٢٦٥٠.٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٢.٥١٥احمد اسماعيل مهران احمد٨٤٠١ ٥٠

٦٩.٥٣٠٥٢.٥٣٢٢٣٧١٦٣٣١٦احمد السيد حسن الخضر٨٤٠٢ ٥٣

٦٩٣١٥٢.٥٣٣٢٤٠.٥١٦٣٢١٦احمد حسام سعد عبدالحميد٨٤٠٣ ٥٥

٦٨٣٢٥٢٣٢.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٢.٥١٥احمد حسن ابراهيم الدسوقى حسن٨٤٠٤ ٥١

٧٣.٥٣٦٥٧.٥٣٥.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٥١٦احمد رامى عبدالستار المرسى٨٤٠٥ ٥٤

٧١.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٠٢٣٧.٥١٨.٥٣٠١٥احمد سعيد احمد ابراهيم٨٤٠٦ ٥٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٥١٩.٥٣٧١٥احمد عادل رمضان على٨٤٠٧ ٦٠

٧١.٥٣٠٥٣.٥٣٩٢٥١١٨٣٤.٥١٦احمد عصام عبدالحميد محمود٨٤٠٨ ٥٧

٧٧.٥٣٠٥١.٥٣٠.٥٢٤٠.٥١٧٣١.٥١٧احمد عطيه ابراهيم الشهابى٨٤٠٩ ٥١

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٥١٦احمد علي السيد احمد٨٤١٠ ٦٠

٦٥٣٠.٥٥٢.٥٣١٢٢٦١٧٣٠١٥احمد عمرو دمحم الخضري٨٤١١ ٤٧

٧٤.٥٣٤.٥٥٦٣٣.٥٢٥١.٥١٧٣٠١٦.٥احمد فريد صالح الدين ابراهيم٨٤١٢ ٥٣

٧٢.٥٣٢.٥٥٤٣٤.٥٢٤٩.٥١٧٣٠.٥١٥احمد مجدي دمحم احمد علي٨٤١٣ ٥٦

٦٨٣٤.٥٥٤٣٢.٥٢٤٢١٧٣١.٥١٦احمد دمحم احمد عبدالعزيز٨٤١٤ ٥٣

٧٣.٥٣٧٤٥٣٠٢٣٩.٥١٦٣٤١٥احمد دمحم احمد عطية٨٤١٥ ٥٤

٧٠٣٧٤٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٦٣٤١٥احمد دمحم حسن علي٨٤١٦ ٥٨

٦٥٣٥٤٥٣٠٢٢٢١٧.٥٣٤١٦احمد دمحم سعيد دمحم٨٤١٧ ٤٧

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٨.٥١٧احمد دمحم صالح فتوح٨٤١٨ ٥٨.٥

٦٥.٥٣٥.٥٤٥٣١٢٣٠١٧٣٥١٥احمد دمحم عبدالحليم عبدالغفار٨٤١٩ ٥٣

٦٩٣٦٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٨٣٤١٥احمد دمحم على احمد٨٤٢٠ ٤٥

٧٠.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٨١٨٣٧.٥١٧احمد دمحم موسى عبدالرحمن٨٤٢١ ٦٠

٧٣.٥٣٧٥١.٥٣٩٢٥٥١٧.٥٣٣١٦احمد محمود دمحم السيد٨٤٢٢ ٥٤

٧١.٥٣٦٥٣.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٤.٥١٥احمد نصر احمد علي٨٤٢٣ ٥٥

٦٦٣٤.٥٥١٣٧.٥٢٤٣.٥١٧٣٣.٥١٥احمد هشام دمحم زنباعى عبدالباقى٨٤٢٤ ٥٤.٥

٧٥٣٧.٥٥٣٣٩.٥٢٦٣١٩٣٦١٨احمد ياسر احمد عبدالوهاب٨٤٢٥ ٥٨
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٦٤.٥٣٩.٥٤٥٣٠.٥٢٢٧.٥١٩٣٢.٥١٦.٥احمد ياسر كمال دمحم دمحم٨٤٢٦ ٤٨

٦٢٣٧٤٥٣٠٢٢١١٩٣٢١٧.٥ادهم السيد اسماعيل دمحم٨٤٢٧ ٤٧

٦٠٣٧٤٥٣٠٢٢٥١٩٣٣.٥١٨ادهم دمحم عبداللطيف فوزى٨٤٢٨ ٥٣

٦٩٣٩.٥٥٣٣٩.٥٢٥٥١٦.٥٣٥١٨اسالم السيد رمضان احمد٨٤٢٩ ٥٤

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٦٣٨١٨.٥انس الحسين ابراهيم دمحم٨٤٣٠ ٥٧

٧٦٣٩٥٥٣٦.٥٢٥٦١٦٤٠١٦.٥انطونيوس سامح سامى سعد٨٤٣١ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٤٣١.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٥باسم عالء الدين عبدالودود طه٨٤٣٢ ٤٨

٧٢٣٦.٥٥٤٣٣٢٤٥.٥١٦.٥٣٤١٦باسم عمرو دمحم محمود احمد٨٤٣٣ ٥٠

٦٢٣٤.٥٥١٣٠٢٣٠١٥.٥٣١١٥.٥بشار هانى دمحم غانم٨٤٣٤ ٥٢.٥

٦٤٣٠٤٩.٥٣٢.٥٢٣٠١٨٣٠١٦.٥بالل دمحم سيف الدين احمد٨٤٣٥ ٥٤

٧٦.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩٢٦٥.٥٢٠٣٦.٥١٧.٥بهاء احمد صالح عبدالرحيم٨٤٣٦ ٥٧

٦٠٣٢٤٧.٥٣٥٢٢٣.٥١٨.٥٣١.٥١٥جاسر عصام محى الدين دمحمعلى٨٤٣٧ ٤٩

٦٨٣٢.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣١.٥١٨.٥٣٣.٥١٧جمال احمد ابراهيم حسين٨٤٣٨ ٥٢

٧٣٣٧٥٢٣٩٢٥٢١٩.٥٣٢.٥١٨حسن دمحم حسن ابونعمه عمار٨٤٣٩ ٥١

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٣٦.٥٢٢٣.٥١٨.٥٣٢.٥١٧رمضان وليد مصطفى عبدالفتاح٨٤٤٠ ٤٦

٧٤.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٥١٨٣١١٧.٥زياد السيد عبده سالم٨٤٤١ ٥١

٧٣.٥٣٥٤٨.٥٣٢٢٤٢١٩.٥٣٣١٦زياد ايهاب مسعود دمحم٨٤٤٢ ٥٣

٦٥.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٣٢٢٩.٥١٩٣١.٥١٥زياد دمحم اسماعيل اسماعيل٨٤٤٣ ٥٠

٧٣٣٨٤٥.٥٣٤٢٤٢.٥١٩٣٧١٦.٥زياد دمحم الشبراوى دمحم٨٤٤٤ ٥٢

٦٥.٥٣٤.٥٤٥٣٦٢٣١١٩.٥٣٣.٥١٦ساجد دمحم رؤف عوض٨٤٤٥ ٥٠

٥٥٣٠٤٥.٥٣١٢١٣.٥١٨.٥٣٢١٧سيف الدين محمود عفيفي دمحم٨٤٤٦ ٥٢

٧٦.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٦٠١٩٣٤.٥١٨سيف طارق سعد عبدالمجيد٨٤٤٧ ٥٥

٦٩٣٢٥٠.٥٣٥.٥٢٤١١٩٣٣.٥١٧.٥سيف وجيه عبدالسميع منصور٨٤٤٨ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٥٤٠٢٦٨.٥١٩٣٢١٧شرف الدين ياسر شرف الدين عبدالحميد٨٤٤٩ ٥٨

٦١.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٥٢٣٤.٥٢٠٣٤١٧.٥صابر دمحم صابر دمحمفؤاد٨٤٥٠ ٥٢

٦٦.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٦٢٤٦.٥١٩٣٤.٥١٥.٥عادل عبدالفتاح شعبان دمحم الجزار٨٤٥١ ٥٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٧٣.٥١٩.٥٣٥.٥١٥.٥عادل دمحم محمود حسن٨٤٥٢ ٥٩

٧٦٣٧٥٣٣٧٢٤٨١٧٣٣١٦عبدالرحمن احمد احمد عضبان٨٤٥٣ ٤٥

٧٤٣٨٥٤.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمود٨٤٥٤ ٥٢.٥

٧٤٣٨.٥٥٥٣٦٢٦١.٥١٨.٥٣٢.٥١٥.٥عبدالرحمن احمد محمود دمحم٨٤٥٥ ٥٨

٦٠.٥٣٠٥١٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٠١٦.٥عبدالرحمن السيد دمحم محمود الغضبان٨٤٥٦ ٤٥

٦٩.٥٣٧.٥٥٧٣٧.٥٢٥٩.٥١٧٣٢.٥١٦عبدالرحمن حسن ابوضيف على٨٤٥٧ ٥٨
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٦٩.٥٣٨٥٢٣٢٢٤٣.٥١٨.٥٣٥١٦عبدالرحمن ضياء محمود غالب٨٤٥٨ ٥٢

٦٤.٥٣٥.٥٥٢٣٤٢٤٠١٧.٥٣٦١٦عبدالرحمن دمحم السيد دمحم٨٤٥٩ ٥٤

٧٣.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦١١٧.٥٣٥.٥١٦عبدالرحمن دمحم حسين دمحم٨٤٦٠ ٥٧

٧٦٣٨٥٤.٥٣٦.٥٢٦١١٧٣٦١٥.٥عبدالعزيز دمحم السيد سالمة٨٤٦١ ٥٦

٦٨.٥٣٥٥٦٣٨.٥٢٥٢١٧.٥٣١.٥١٦عبدالكريم دمحم عبدالكريم خليل حمدان٨٤٦٢ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠١١٥.٥٣٠١٦عبدهللا السيد توفيق احمد على٨٤٦٣ ٤٥

٧٤٣٦٥٣.٥٣٧٢٥٩.٥١٨.٥٣٥١٦عبدهللا حسن شحاته عبدالجواد حمد٨٤٦٤ ٥٩

٧١٣٦٥٤.٥٣٦.٥٢٥٦١٨.٥٣٣١٦عبدهللا حماده يونس عبدهللا٨٤٦٥ ٥٨

٧٤٣٥٤٦.٥٣٠٢٤٢١٨.٥٣١١٥.٥عبدهللا ناصر دمحم العجمى٨٤٦٦ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٣٥٠.٥٣٦.٥٢٤٣١٧.٥٣٤١٦.٥عبدالوهاب احمد مصطفى عبدالوهاب٨٤٦٧ ٤٩.٥

٧٠٣٥٥١.٥٣٤٢٤٣١٨٣٥١٦.٥عرفان الشعراوى عرفان الشعراوى٨٤٦٨ ٥٢.٥

٦٧.٥٣٣٥٠.٥٣١٢٢٨١٨٣٣.٥١٧.٥عرفه احمد فهمي علي مجاهد٨٤٦٩ ٤٦

٦٩٣٣.٥٥١.٥٣٠٢٣٤١٧٣١.٥١٦عالء السيد دمحم احمد٨٤٧٠ ٥٠

٧٥٣٣.٥٥٢٣٧٢٥٢.٥١٨٣٣.٥١٦علي دمحم على احمد٨٤٧١ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٢٣٥٢٤٥.٥١٨٣٤.٥١٥علي ياسر علي محمود٨٤٧٢ ٥٣.٥

٧١٣٤٥٣٣٥.٥٢٤٥.٥١٨.٥٣٢.٥١٦.٥عماد عادل جنيد شيخ٨٤٧٣ ٥٢

٧١.٥٣٣.٥٥٥٣٧٢٤٤.٥١٧٣٣١٦عمر حسن دمحم اسماعيل٨٤٧٤ ٤٧.٥

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٦٩١٨.٥٣٠.٥١٦عمر دمحم احمد على٨٤٧٥ ٥٦.٥

٦٩٣٠٥٥.٥٣٢٢٣٢.٥١٧٢٥١٥.٥عمرو طارق دمحم جعفر٨٤٧٦ ٤٦

٦٧٣٠٥٥٣٥٢٣٧١٧.٥٣٠١٦.٥فارس دمحم احمد عرفه٨٤٧٧ ٥٠

٦٥٣١٥٦.٥٣٥٢٣٤.٥١٨٣٠١٦.٥فارس دمحم رمضان دمحم٨٤٧٨ ٤٧

٦٧.٥٣٠٥٢٣٦٢٣٧.٥١٦.٥٣٢.٥١٦.٥فاروق طارق فاروق فهمى٨٤٧٩ ٥٢

٧٧٣٥.٥٥٣.٥٣٨٢٦١١٧٣٤.٥١٦.٥كريم سيد جمعه جمعه٨٤٨٠ ٥٧

٥٠٢٤٤٥.٥٣٠١٩٥.٥١٥.٥٣٠١٥.٥كريم عادل دمحم خليل٨٤٨١ ٤٦

٧٣٣٤.٥٥٥.٥٣٦٢٥٥١٨٣٢١٦كريم عالء الدين صالح عبدالمقصود٨٤٨٢ ٥٦

٧٧٣٤.٥٥٥.٥٣٩٢٦٤١٩٣٣.٥١٦كريم دمحم دمحم فتحي٨٤٨٣ ٥٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٣٦.٥١٧.٥كمال عبدالمعين كمال القط٨٤٨٤ ٦٠

٦٨.٥٣٧٥١.٥٣٦٢٤٢١٨.٥٣٨١٦.٥كيرلس اسامة لويس بسطا٨٤٨٥ ٤٩

٧٦.٥٣٧٥٤.٥٣٨٢٦٢.٥١٩٣٨١٦.٥كيرلس ناصر سعيد بشتلى٨٤٨٦ ٥٦.٥

٧٨٣٨٥٩٤٠٢٧٥١٩٣٨١٦.٥مازن احمد سليمان حسن٨٤٨٧ ٦٠

٦٧.٥٣٠.٥٤٩٣١٢٢٩١٧.٥٣٣.٥١٧مازن اشرف بكر عبدالعليم مصطفى٨٤٨٨ ٥١

٧٠.٥٣٠٥٢٣٣٢٣٩.٥١٧.٥٣١١٧.٥مازن ايهاب فريد ابو الفتوح٨٤٨٩ ٥٤
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٧٠٣٠٤٨.٥٣٤٢٣٦.٥١٧.٥٣٠١٦دمحم ابراهيم طه منصور٨٤٩٠ ٥٤

٧٢.٥٣٢٥٢٣٢٢٤٦.٥١٧.٥٣٠.٥١٦.٥دمحم ابوالمعاطى دمحم ابوالمعاطى٨٤٩١ ٥٨

٧٦٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٦١١٩٣٢.٥١٦دمحم احمد السيد سالمه٨٤٩٢ ٥٧

٦٨٣٠٤٩٣٣٢٣٣١٨.٥٣٠١٦دمحم احمد خطار حسن٨٤٩٣ ٥٣

٧٠٣٠٤٧.٥٣٦٢٣٨.٥١٩٣٠.٥١٦دمحم احمد سيد احمد٨٤٩٤ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٩٣٥.٥١٨دمحم احمد عوض دمحم٨٤٩٥ ٦٠

٧٣٣٨٥٤٣٩٢٥٩١٩٣٧.٥١٨.٥دمحم احمد محمود امين٨٤٩٦ ٥٥

٦٠٣٨٤٩.٥٣٨٢٤٣.٥١٩.٥٣٣.٥١٧دمحم احمد مصيلحى سليمان واكد٨٤٩٧ ٥٨

٧٢٣٨٥١.٥٣٨٢٥٢١٩٣٣١٦.٥دمحم السيد عبدالخالق السيد٨٤٩٨ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٨٢٦١.٥١٩.٥٣٠.٥١٦.٥دمحم السيد دمحم السيد٨٤٩٩ ٥٩

٧٠٣٧٤٩.٥٣٨٢٥٣.٥١٩٣٣.٥١٦.٥دمحم المتولي المتولي المتولي٨٥٠٠ ٥٩

٧٠.٥٣١٥٣.٥٣١٢٣٦١٨.٥٣٠١٥.٥دمحم ايمن حسن عطيه عوض هللا٨٥٠١ ٥٠

٧٦.٥٣٧٥٧.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٨٣٦.٥١٦.٥دمحم ايهاب دمحم يوسف٨٥٠٢ ٥٧

٦٥.٥٣٥٥٥.٥٣٧٢٥١١٧.٥٣٥١٦.٥دمحم بركات عبدالفتاح بركات٨٥٠٣ ٥٨

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٨١٧.٥دمحم جمال فؤاد عبدهللا٨٥٠٤ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٩٣٨١٧.٥دمحم حازم صالح الدين رشاد٨٥٠٥ ٥٩

٦٢.٥٣٧٤٧.٥٣٣٢٣٣١٨٣٧١٦.٥دمحم حمدى محى الدين دمحم٨٥٠٦ ٥٣

٧٥.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٧.٥٣٣.٥١٧دمحم خالد حسن السيد٨٥٠٧ ٥٩

٦٥.٥٣١.٥٥١٣٦.٥٢٣٨.٥١٨٣٨١٧.٥دمحم خميس مصطفى عبدالفتاح٨٥٠٨ ٥٤

٦٦.٥٣٥.٥٥١.٥٣٣.٥٢٣٩١٦٣٦١٦دمحم رمزى سليم زكى عبدهللا٨٥٠٩ ٥٢

٦٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٦١٧دمحم رمضان محمود البدالى٨٥١٠ ٥٥

٧٣٣٧٥٢.٥٣٣.٥٢٤٨١٧.٥٣٧١٧.٥دمحم سمير دمحم عطية٨٥١١ ٥٢

٧٣٣٩٥٥.٥٣٦٢٦٢.٥١٧.٥٣٨١٧دمحم صالح عبدالعاطى على٨٥١٢ ٥٩

٦١.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٣٧١٧.٥٣٧.٥١٧دمحم صبرى السيد محمود٨٥١٣ ٥٤

٦٣.٥٣٦٤٨.٥٣٠٢٣٣١٨٣٥١٦دمحم طلعت قبيص عبداللطيف٨٥١٤ ٥٥

٧٢٣٥.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٩١٦دمحم عادل عزت عطية٨٥١٥ ٥٨

٦٧.٥٣٣٥٠٣٣.٥٢٣٨١٥٣٦١٦.٥دمحم عبدالرحيم دمحم دمحم٨٥١٦ ٥٤

٦٩٣٤٤٩.٥٣٢.٥٢٤٠١٥٣٨.٥١٦دمحم عبدالعال سيد عبدالعال٨٥١٧ ٥٥

٧٣.٥٣٣٥١.٥٣٣٢٤٥١٦٣٨.٥١٦دمحم عصام صبرى حسانين٨٥١٨ ٥٤

٤٣٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣٦.٥١٦دمحم علي قاسم طه٨٥١٩ ٤٩

٦٣.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٤٠١٨دمحم دمحم نجيب احمد٨٥٢٠ ٥٤

٧٦٣٠٥٤.٥٣٣٢٤٨.٥١٥٣٩١٧دمحم محمود رمضان محمود٨٥٢١ ٥٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٣٦٢ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٨.٥٣٠٥٣.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٥.٥٤٠١٧.٥دمحم مدحت دمحم ابراهيم٨٥٢٢ ٥٨

٧٨٣٣٥١.٥٣٥٢٥٦.٥١٨٤٠١٧.٥دمحم ناصر نصر منصور٨٥٢٣ ٥٩

٧١٣١٥٢٣١.٥٢٤٠.٥١٥٣٩١٦.٥دمحم نبيل عدوى عبدالحميد٨٥٢٤ ٥٥

٦٦.٥٣٠٥٢٣٢٢٣٥.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم هانى السيد الشحات٨٥٢٥ ٥٥

٧٢٣١.٥٥٢.٥٣٣٢٤٤١٦٣٣١٥.٥دمحم هشام لطفي دمحم٨٥٢٦ ٥٥

٥٤٣٠٣٨.٥٣٠٢٠١.٥١٣٣٠١٥دمحم ياسر دمحم ابراهيم٨٥٢٧ ٤٩

٦١٣٠٤٧٣١.٥٢١٥.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم ياسر محمود متولي٨٥٢٨ ٤٦

٦٢.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٩١٧٣٥.٥١٦دمحم يحيى عبدالفتاح الطاهر٨٥٢٩ ٥٠

٦٤.٥٣١٤٩.٥٣٣.٥٢٣٤.٥١٥٣٢.٥١٦.٥محمود احمد عبدالحميد مصطفى٨٥٣٠ ٥٦

٦٩.٥٣٣٥٢.٥٣٢٢٤٣١٦٣٧١٦.٥محمود حسام حسن ابراهيم٨٥٣١ ٥٦

٧٦.٥٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٦.٥محمود حموده سويلم دمحم٨٥٣٢ ٥٧

٧١٣٢.٥٥٢٣٣٢٤٢.٥١٥٣٢١٦محمود خالد محمود ابوالحصين٨٥٣٣ ٥٤

٥٠.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٢١٥٣٢.٥١٥محمود رضا عبدالعاطى عبده٨٥٣٤ ٥٣

٧١٣١.٥٤٨٣٠٢٣٣.٥١٥٣٢.٥١٦.٥محمود طارق احمد صالح٨٥٣٥ ٥٣

٦٨.٥٣٤.٥٥٢٣٥٢٤٥١٧٣٩١٧محمود عبدالرحمن عبدالفضيل ابواشرف٨٥٣٦ ٥٥

٧١٣٦٥٣.٥٣٤.٥٢٥٢١٧.٥٣٩١٦.٥محمود عبدالعزيز السيد حسن٨٥٣٧ ٥٧

٦٧.٥٣٦٥٥٣٧.٥٢٥٢١٦.٥٤٠١٦.٥محمود فؤاد ربيع محمود٨٥٣٨ ٥٦

٧٠٣٤٥٧٣٧٢٥٣١٥.٥٣٩١٧محمود دمحم احمد عبدالوهاب٨٥٣٩ ٥٥

٧٤.٥٣٣.٥٥٧٣٨.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٨١٧محمود دمحم عبدهللا عباده وهبه٨٥٤٠ ٥٤

٧٣.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٦٣.٥١٥٣٩١٧محمود ناجح السيد عبدالقادر٨٥٤١ ٥٩

٦٨٣٤.٥٥٤٣٦.٥٢٤٧١٦.٥٤٠١٧مروان السيد كامل حسن٨٥٤٢ ٥٤

٦٤.٥٣٢٤٨.٥٣٢٢٢٨١٧٣٩١٧مروان السيد دمحم رمضان٨٥٤٣ ٥١

٥٣٣١.٥٤٦٣٠٢٠٨.٥١٣٣٣.٥١٧مروان خالد عبدالمعطى الدمحمى٨٥٤٤ ٤٨

٦٠٣٠.٥٤٦٣٠٢١٦.٥١٦٣٤.٥١٥.٥مروان عاشور حسن رمضان٨٥٤٥ ٥٠

٧٢.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٣١٦.٥٣٩١٦مصطفي السيد احمد ابراهيم٨٥٤٦ ٥٤

٦٠٣٣.٥٤٨٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥مصطفى رمضان ابوالحسن ابراهيم٨٥٤٧ ٥٠

٧٤.٥٣٧٥٧٣٨.٥٢٦٥١٧٣٧.٥١٦.٥مصطفى غريب مصطفى ابراهيم٨٥٤٨ ٥٨

٦٦.٥٣٥.٥٥١.٥٣٢٢٣٦.٥١٧.٥٣٩١٦.٥مصطفى دمحم عيد السيد٨٥٤٩ ٥١

٤١٢٤.٥٤٥٢٣١٨٠.٥١٦٢٢١٥مصطفي محمود احمد عبدالرحيم٨٥٥٠ ٤٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠مصطفى محمود عبده بيومي٨٥٥١ ٠

٧٠٣٦٤٩٣٧.٥٢٤٧.٥١٧.٥٤٠١٦.٥مصطفى منتصر سعيد حسن٨٥٥٢ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٨٣٩١٨.٥مهدي ابراهيم مهدي عاشور٨٥٥٣ ٥٩
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٦٥٣٥.٥٥٠٣٦٢٤٣.٥١٧.٥٣٦١٦.٥مهند دمحم سيف الدين احمد٨٥٥٤ ٥٧

٦٢٣٦٥٠.٥٣٨٢٣٨.٥١٨٣٤١٦.٥هشام اشرف دمحم طه٨٥٥٥ ٥٢

٦٢٣٦٥١.٥٣٥٢٣٧.٥١٦٣٧.٥١٦وائل جورج اسعد سعد٨٥٥٦ ٥٣

٧١٣٣٤٨.٥٣٥٢٣٨.٥١٨٣٤١٦.٥يحى صفوت دمحم عبدالعزيز٨٥٥٧ ٥١

٦٩٣٣٥٤.٥٣٦٢٤٦.٥١٩٣٨١٧.٥يوسف اشرف نبوى عبدالرحمن٨٥٥٨ ٥٤

٦٧.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٢٢٤١.٥١٩٣٥١٦.٥يوسف رافت رفعت عبدالقادر٨٥٥٩ ٥٧

٦٧٣٢٤٥٣٤.٥٢٢٨.٥١٩٣٥١٦.٥يوسف رجب سعد الدين محمود٨٥٦٠ ٥٠

٦٧٣٥٤٨.٥٣٦٢٣٦.٥١٨٣٧١٧.٥يوسف فتحى سعيد عبدالفتاح على٨٥٦١ ٥٠

٧٥.٥٣٩٥٧٣٩٢٦٩.٥١٩٣٩١٧يوسف محسن مصطفى حسن٨٥٦٢ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤١٩.٥٣٩١٨.٥يوسف دمحم ابراهيم دمحم٨٥٦٣ ٥٩

٧٢.٥٣١.٥٥٥٣٨٢٥٥٢٠٣٥١٧.٥يوسف دمحم موسى احمد٨٥٦٤ ٥٨

٧٠.٥٣٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٠.٥١٩.٥٣٤.٥١٦.٥يوسف مرسى مرسى دمحم٨٥٦٥ ٥٧

٧٥.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٩.٥٣٨١٨.٥يوسف موافى دمحم دمحم٨٥٦٦ ٥٩

٦١٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٤٠٣٣١٧فوزى ابراهيم على عثمان٢٢٥٨٠ ٤٥
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ابوصوير ابو صوير االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٨٥٥٣٩٢٦٤.٥١٦٣٧.٥١٧اسراء اشرف دمحم الشرقاوي٨٥٦٧ ٥٧

٦٦.٥٣٤٥٠.٥٣٧٢٤٤١٥.٥٣٨١٦.٥اسراء دمحم احمد حسن شحوتة٨٥٦٨ ٥٦

٦٧.٥٣٣٥٤.٥٣٨٢٥٠١٦٣٧.٥١٧اسالم دمحم دمحم عبدالرحيم ابو الوفا٨٥٦٩ ٥٧

٧٤٣٥.٥٤٩٣٧٢٤٤.٥١٥٤٠١٦.٥اسماء احمد محمود مصطفى٨٥٧٠ ٤٩

٧١٣٨٤٩٣٧٢٤٨١٦.٥٣٩١٧االء سليمان مصطفى ابراهيم زامل٨٥٧١ ٥٣

٦٧٣٢٥٢.٥٣٧٢٤٥.٥١٥.٥٣٩١٧.٥االء علي كمال ابودهب٨٥٧٢ ٥٧

٦٠٣٠٤٩٣٠٢٢٣١٥٣٩١٦االء فهيم ابراهيم عبدالعزيز٨٥٧٣ ٥٤

٥٢٣٠٤٧٣٠٢٠٦١٥.٥٣٤.٥١٦.٥االء دمحم عبدالحميد ابراهيم٨٥٧٤ ٤٧

٦٣٣٠٥١٣٣٢٣٤١٦.٥٣٢١٦.٥امنيه عشماوى دمحم دمحم٨٥٧٥ ٥٧

٦١.٥٣٠٤٥٣٧٢٢٢.٥١٦٣٤١٦اميره احمد سليمان دمحم٨٥٧٦ ٤٩

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٧اميره ايمن مصطفي السيد٨٥٧٧ ٥٩

٦٩٣٦٥٠٣٦٢٤٠١٥٣٨١٧ايمان السيد عبدالمنعم عبد الرحيم٨٥٧٨ ٤٩

٥٢٣٠٣٧٣٠٢٠١١٥٣٦١٦ايمان جمال عبدالراضى حامد٨٥٧٩ ٥٢

٧٤.٥٣٩٥٩٣٩٢٦٩.٥١٥٣٩١٧ايه عالء الدين السيد عيسى٨٥٨٠ ٥٨

٦٦٣٠٤٥٣٤٢٢٠١٥٣٦.٥١٦ايه منتصر عبدالمعبود مصلحى٨٥٨١ ٤٥

٧٥٣٨٥٢٤٠٢٦٢١٥٤٠١٦بسمله السيد ابو الحمد على٨٥٨٢ ٥٧

٧١٣٧٥٥٣٩٢٥٨١٥٣٨١٦بسمله حلمي احمد دمحم٨٥٨٣ ٥٦

٧٠٣١.٥٤٨٣٩٢٣٦.٥١٥.٥٣٨١٦بسمله عبدالرؤف دمحم هاشم٨٥٨٤ ٤٨

٧٥٣٥.٥٥٠٣٩.٥٢٥٣١٥٣٩١٦.٥بسمله مصطفى محمود عبدالحميد٨٥٨٥ ٥٣

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٣٩١٧بسمله هاشم فتحي منصور٨٥٨٦ ٦٠

٧١٣٥٥١.٥٣٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٦بسمه فتحى دمحم زين العابدين على٨٥٨٧ ٥٦

٦٤٣٠٤٧.٥٣٢٢٢٧.٥١٥٣٥.٥١٦.٥بسنت احمد فؤاد ابراهيم٨٥٨٨ ٥٤

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٥٤٠١٧.٥بسنت رضا عبدالواحد محمود٨٥٨٩ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥٦٤٠٢٦٤.٥١٥٣٦١٦.٥بسنت ناصر فتحى دمحم٨٥٩٠ ٥٥

٦١.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠٢٠٥.٥١٣٣٣.٥١٥.٥تقى رمضان ابراهيم سليم٨٥٩١ ٥٢

٦٨٣٥.٥٥١٣٩٢٤٥.٥١٥٤٠١٧جوسيانة متحت غبلایر فانوس٨٥٩٢ ٥٢

٧٥٣٤.٥٥٢٣٥٢٤٩.٥١٥٣٩١٨دنيا حسين عبداللطيف دمحم٨٥٩٣ ٥٣

٦٨.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٤٢٣٩.٥١٥٣٧١٦.٥دينا صبرى محروس عبدالعظيم٨٥٩٤ ٥٣

٤٦.٥٢٥.٥٣٧٢٢.٥١٧١.٥١٥٣٤١٦رانيا عاطف صالح حسين٨٥٩٥ ٤٠

٦٢٣٠٤٥٣٠٢٢١١٥٣٥.٥١٦رانيا دمحم عبدالفتاح عبدالمقصود٨٥٩٦ ٥٤

٦٨.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٢٢٣٤.٥١٥٣٧.٥١٧رحاب سعيد احمد دمحم٨٥٩٧ ٥٢
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٧٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٧.٥١٥.٥٤٠١٧.٥رحمة ايهاب عبدالعظيم حسن٨٥٩٨ ٥٨

٧٣٣٧٥٢.٥٣٤٢٥٤.٥١٥٣٨١٦رحمه حسن عبدالعاطى توفيق٨٥٩٩ ٥٨

٦٠٣٠٣٦.٥٢٣.٥١٩٩١٣٣٠١٦.٥رحمه علي زين العابدين دمحم٨٦٠٠ ٤٩

٧٥٣٨.٥٥٦٤٠٢٦٧.٥١٧.٥٤٠١٧.٥رضوى دمحم سليم سليمان٨٦٠١ ٥٨

٧٢.٥٣٩٥٣٣٢.٥٢٥٥١٧.٥٣٩١٧رنا دمحم علي دمحم٨٦٠٢ ٥٨

٧٤٣٨.٥٥٤.٥٣٦٢٦٣١٦.٥٤٠١٨رنا وليد السيد عبدهللا٨٦٠٣ ٦٠

٦٧٣٥.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٣١.٥١٥٣٨١٧روان احمد جهالن مبارك٨٦٠٤ ٤٩

٧١٣٧٤٥٣٣٢٣٥١٥.٥٣٥١٨روان رضا السيد صابر٨٦٠٥ ٤٩

٦٥.٥٣٤٤٦٣٠٢٢٩.٥١٥٣٥١٦روان محمود دمحم محمود عدسه٨٦٠٦ ٥٤

٦٥.٥٣٨٤٦.٥٣٠٢٣٥١٥٣٠١٥ريم اسامه منصور غريب٨٦٠٧ ٥٥

٧٣.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٢١٥٣٩١٦.٥سالي سالمه ابراهيم سالمه حسن٨٦٠٨ ٥٦

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣١٥٣٧١٦سجى انور سعد دمحم دمحم٨٦٠٩ ٥٩

٧٦٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٩١٦.٥سما انور سعد دمحم دمحم٨٦١٠ ٥٩

٧٥٤٠٥٦٤٠٢٧٠١٦.٥٤٠١٦.٥سما حسن ابراهيم دمحم٨٦١١ ٥٩

٧٦٤٠٥٨٣٩٢٧٢١٦٤٠١٦.٥سندس حسن عبدالسالم السيد٨٦١٢ ٥٩

٧٤.٥٣٧٤٩.٥٣٨.٥٢٥٣.٥١٥٣٧١٧سوسنة عماد وديع ابراهيم٨٦١٣ ٥٤

٧٣.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٩١٥٤٠١٧شادية نصر الدين عبدالحميد دمحم٨٦١٤ ٥٦

٧٣.٥٣٩٥٣.٥٣٥.٥٢٥٤.٥١٥٤٠١٦شروق احمد عبدالسالم السيد٨٦١٥ ٥٣

٧٤.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٣.٥١٧٤٠١٥.٥شروق ربيع دمحم السيد٨٦١٦ ٥٨

٦٦.٥٣٥٤٦٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨.٥١٥.٥شروق هاني دمحم احمد٨٦١٧ ٤٨

٧٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩٢٦١١٦.٥٣٨١٦شهد احمد دمحم يسري٨٦١٨ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦٤.٥١٧.٥٣٧١٦شهد اسامه عبدالحميد يونس٨٦١٩ ٥٨

٥٣٣١٤٥٢٢.٥١٩٦.٥١٢.٥٣٠١٦شهد خالد فوزي امام٨٦٢٠ ٤٥

٤٦٣٠.٥٤٥٢٠١٨١.٥١٢.٥٣٠١٢شهد دمحم خميس دمحم٨٦٢١ ٤٠

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٥٤٠١٥.٥شيري مدحت موريس عزيز٨٦٢٢ ٥٩

٦٠٣٧٥٠٣٢٢٣٠١٥٣٩١٦.٥شيماء جمال دمحم وادى٨٦٢٣ ٥١

٧١٣٦.٥٤٨٣٠.٥٢٤٠١٥.٥٤٠١٦.٥صباح احمد ربيع احمد٨٦٢٤ ٥٤

٥٢٣٧٤٥٢١٢٠٨١٢.٥٣٥١٦عزه سيد دمحم عثمان٨٦٢٥ ٥٣

٧٦٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٥٣٧.٥١٦فاطمه وليد دمحم متولي٨٦٢٦ ٥٩

٦٩.٥٣٦٤٨٣٠٢٣٨.٥١٦.٥٣٥.٥١٦فرح منصور رجب عبدالحكيم٨٦٢٧ ٥٥

٦٨.٥٣٦٤٦٣٠٢٣١.٥١٨٣٥١٦فرحة صبحى عبدالحليم حميد٨٦٢٨ ٥١

٦٤٣٧.٥٥١.٥٣٠.٥٢٣٦.٥١٦٤٠١٧فيبي مالك سمير ميخائيل٨٦٢٩ ٥٣
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٧٦٣٧٥٣٣٧.٥٢٦١.٥١٧٤٠١٦كالرا نبيل عزمي نجيب٨٦٣٠ ٥٨

٧٨٤٠٥٦٣٩٢٧٢١٧.٥٤٠١٦كنزي سامح صالح الدين علي٨٦٣١ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٨٣٧.٥٢٧٠١٧.٥٣٣.٥١٦الميس وليد دمحم دمحم٨٦٣٢ ٥٧

٧٤.٥٣٩.٥٥٨٣٦.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٧١٦لبنى محمود عبدالعزيز السيد٨٦٣٣ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٨٣٩١٦.٥مروة وائل ابراهيم دمحم٨٦٣٤ ٥٩

٦٧٣٣٤٥.٥٣٠.٥٢٣١١٥٣٣١٦مريم ابراهيم احمد ابراهيم٨٦٣٥ ٥٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠١٧٤٠١٦مريم ميشيل حبيب بشاى٨٦٣٦ ٥٩

٧٠.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٠٢٤٣.٥٢٠٣٧١٦مريم هاني وديع ابراهيم٨٦٣٧ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٩٣٨١٦ملك دمحم دمحم السيد٨٦٣٨ ٥٩

٥٠.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩٢١٧٣٢١٥.٥منةهللا احمد محمود دمحم٨٦٣٩ ٤٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٩٣٨١٧منةهللا ربيع حسن احمد٨٦٤٠ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٢.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٦منةهللا عهدى عبدالرحيم حسن٨٦٤١ ٥٧

٧٥.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٦١٥٣٦١٧منه صابر عدوى عباس٨٦٤٢ ٥٧

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٤١٥.٥مها دمحم حسين احمد٨٦٤٣ ٤٧

٦٥٣٨٤٧.٥٢٣٢٢٦.٥١٧.٥٣٧١٧مي الهادي علي دمحم٨٦٤٤ ٥٣

٧٦.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٩١٧.٥نادين فتحي دمحم حسن٨٦٤٥ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧١١٨.٥٣٩١٦ندى عبدالحميد السيد حسن٨٦٤٦ ٥٨

٧٥٣٩٥٨٣٩٢٦٧١٦.٥٣٩١٦.٥ندى دمحم يوسف دمحم٨٦٤٧ ٥٦

٧٤٣٩٥٨٣٩٢٦٨١٥٣٩١٦ندى نصر صالح سليم٨٦٤٨ ٥٨

٧١٣٩٥٧٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٧ندى ياسر دمحم يوسف٨٦٤٩ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٨٣٩١٨نسرين دمحم علي السيد٨٦٥٠ ٦٠

٧٦٤٠٥٢.٥٣٩.٥٢٦٥١٨.٥٣٩١٨نور وليد دمحم عبدهللا٨٦٥١ ٥٧

٦٧٣٧٤٩.٥٣١٢٣٥.٥١٦٣٤١٦.٥نورا عاطف يوسف دمحم٨٦٥٢ ٥١

٦٨.٥٣٤٥٠٣٠٢٣٨.٥١٥.٥٣٨١٦.٥نورا عصمت ثابت عبدالعزيز احمد٨٦٥٣ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٤٠١٦.٥نورهان حسين دمحم دمحم٨٦٥٤ ٦٠

٧٣.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٧.٥١٧٣٥.٥١٥نورهان دمحم صباح دمحم ابراهيم٨٦٥٥ ٥٤

٧٣.٥٣٢٥٥.٥٣٦.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٩١٦هاجر احمد ابراهيم دمحم٨٦٥٦ ٥٢

٧٢٣٤٥٥.٥٣٦.٥٢٤٨١٥٣٧.٥١٦.٥هاله دمحم راشد سالم٨٦٥٧ ٥٠

٦٧٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٣٠١٥٣٤١٦هال اشرف دمحم عبدالعزيز٨٦٥٨ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٥٤٠١٨هناء دمحم محمود احمد٨٦٥٩ ٥٩

٦٦.٥٣٢.٥٥١.٥٣١٢٢٩.٥١٥٤٠١٦هند السيد حسين عيد٨٦٦٠ ٤٨

٧١.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨٢٥٥.٥١٥٣٧.٥١٦وسام تامر زين العابدين عبدالرحيم٨٦٦١ ٥٥
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٧٧.٥٣٦٥٦٣٩٢٦٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥وعد ابراهيم احمد متولى٨٦٦٢ ٥٩

٧٦٣٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٤١٥٣٩١٦ياسمين دمحم احمد ابوالحسن٨٦٦٣ ٥٤
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ابوصوير ٢٥ يناير االعدادية بنات تعليم اساسىاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٤٥٤.٥٣٣.٥٢٤٧.٥١٥٣٩١٥.٥اسراء دمحم سيد موسى٨٦٦٤ ٥٥

٦٧٣٣٥٣٣٢٢٣٧١٧٣٧.٥١٦اسراء دمحم عبدالمنعم محمود٨٦٦٥ ٥٢

٦٨.٥٣٥٥٢.٥٣٠.٥٢٣٦.٥١٧٣٧.٥١٥.٥االء احمد يوسف حسين٨٦٦٦ ٥٠

٧٢.٥٣٦٥٥٣٥.٥٢٥٥١٦٣٩١٥.٥االء االباصيري دمحم محمود٨٦٦٧ ٥٦

٦٩.٥٣٣٤٨.٥٣٢٢٣٩١٥٣٩١٧االء كرم دمحم على٨٦٦٨ ٥٦

٧٩٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٩١٦االء دمحم حسينى دمحم٨٦٦٩ ٥٨

٧٨.٥٣٨٥٤٣٨٢٦٧.٥١٩.٥٤٠١٦االء دمحم علي االطروش٨٦٧٠ ٥٩

٧٨.٥٣٧٥٨٣٨٢٧٠.٥٢٠٣٩١٦الشيماء امين حسنى امين٨٦٧١ ٥٩

٧٦٣٧.٥٥٦٣٧٢٦٥.٥٢٠٣٩١٦.٥امال احمد خليل دمحم٨٦٧٢ ٥٩

٦٥.٥٣٣٥٠٢٣٢٢١.٥١٦.٥٣٩١٧امانى احمد رفعت على٨٦٧٣ ٥٠

٧٦٣٦.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٩٣٩١٥.٥امل اشرف عبدالحميد امين٨٦٧٤ ٥٩

٧٤.٥٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥امنه أحمد حسن دمحم٨٦٧٥ ٥٧

٧٤.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٩١٧.٥٣٨١٦.٥امنيه ناصر دمحم احمد٨٦٧٦ ٥٦

٦٨٣٨٥٣٣٠٢٤٥١٧٣٩١٦اميره سليمان دمحم على٨٦٧٧ ٥٦

٧٠٣٣.٥٥١٣٠٢٣٨.٥١٦.٥٣٨.٥١٧اميره دمحم سعيد احمد ياسين٨٦٧٨ ٥٤

٦٨.٥٣٥.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٦١٦٣٨١٦امينة عمرو دمحم كمال٨٦٧٩ ٥٦

٦٥.٥٣١.٥٤٧٣١٢٣١١٥.٥٣٩.٥١٦.٥انجى فوزى سالمة سنادة٨٦٨٠ ٥٦

٧٢.٥٣٦٥٦٣٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٨.٥١٦ايةهللا عالء عامر عبدالحميد٨٦٨١ ٥٧

٧٣٣٧.٥٥٨٣٨.٥٢٦٥١٩٣٩١٦.٥ايمان عليوه عبدالقادر عليوه٨٦٨٢ ٥٨

٧٣.٥٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٩١٥.٥ايه دمحم ابوالقاسم مصرى٨٦٨٣ ٥٥

٧١.٥٣٥.٥٥٠٣٤.٥٢٤٥.٥١٨٣٩١٥.٥ايه دمحم تحسين توفيق على٨٦٨٤ ٥٤

٦٥٣٣.٥٥١.٥٣١.٥٢٣٤.٥١٦٣٧.٥١٥.٥ايه دمحم عبدالسميع السيدمحمود٨٦٨٥ ٥٣

٦٥٣١.٥٤٩٣٠٢٢٥.٥١٧.٥٣٨١٥.٥ايه دمحم على حسين٨٦٨٦ ٥٠

٧٥٣٧٥١.٥٣٧٢٥٦.٥٢٠٤٠١٦.٥ايه دمحم على محمود٨٦٨٧ ٥٦

٧١.٥٣٥.٥٥١٣٤٢٤٦٢٠٤٠١٦.٥بدر عمرو عبدالهادى حسن٨٦٨٨ ٥٤

٧٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥٠٢٠٣٩١٦.٥بسملة سعيد عبدالحميد كمال٨٦٨٩ ٥٥

٦٧٣٤٤٨٣١٢٣٤٢٠٣٦١٦بسمله عماد دمحم اسماعيل٨٦٩٠ ٥٤

٧٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨٢٦٥٢٠٤٠١٧.٥بسنت احمد السيد دمحم٨٦٩١ ٥٦

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٢١٩.٥٣٩١٦تبارك دمحم سعيد صالح٨٦٩٢ ٤٨

٧٤.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧١.٥١٩.٥٤٠١٧.٥جاسمين خالد محمود عبدالرحمن٨٦٩٣ ٥٩

٦٤.٥٣٢٤٥٣٠٢٢١.٥١٨.٥٤٠١٦جهاد صالح سليمان سالم٨٦٩٤ ٥٠
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٧٥٣٠.٥٥٤٣٦.٥٢٥١٢٠٣٨١٦جهاد محمود دمحم رشدي٨٦٩٥ ٥٥

٧٦٣٤.٥٥٤.٥٣٥٢٥٣١٩.٥٤٠١٦.٥حبيبه محمود دمحم حافظ٨٦٩٦ ٥٣

٦٧.٥٣١.٥٥١.٥٣٢.٥٢٣٧١٨.٥٣٨١٥.٥حبيبه ياسر سالمه سالم٨٦٩٧ ٥٤

٦٥٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٧٣٣١٥.٥حنين دمحم الزناتى رضوان٨٦٩٨ ٥٥

٦٦٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢٣٣١٥٤٠١٥.٥داليا خالد كمال دمحم٨٦٩٩ ٥٦

٧٦٣٤٥٤.٥٣٤٢٥٣.٥١٩٣٨١٦.٥دعاء احمد دمحم علي حسين٨٧٠٠ ٥٥

٧٤.٥٣٥٥٥٣٨.٥٢٦١١٩٤٠١٥.٥دعاء وليد محى الدين عباس٨٧٠١ ٥٨

٦٦٣٥.٥٥١٣٠.٥٢٣٧١٨.٥٤٠١٥.٥دنيا سمير شحاته عبدالمقصود٨٧٠٢ ٥٤

٦٠٣٥٤٦٣١٢٢١١٨.٥٣٩١٥.٥دنيا دمحم سعد ابراهيم٨٧٠٣ ٤٩

٦٩٣٠٥١.٥٣٢٢٣٧.٥١٥٣٧.٥١٧دنيا دمحم يوسف عبدالسالم٨٧٠٤ ٥٥

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣١١٥٣٣.٥١٦رؤي احمد دمحم السيد٨٧٠٥ ٥٦

٧١.٥٣٠٥٣.٥٣٧.٥٢٤٣.٥١٥٣٤.٥١٦رحمة عبدالعزيز محي عبد العزيز٨٧٠٦ ٥١

٦٤.٥٢٥.٥٥٠٣٠٢٢١١٥٣١.٥١٦.٥رحمة هانى دمحم غانم٨٧٠٧ ٥١

٦٩٢٦٥١٣٠٢٣٠١٥٣٦.٥١٧.٥رحمة ياسر حسين عباس٨٧٠٨ ٥٤

٦٦٣١٤٩.٥٣١٢٢٩.٥١٥٣٧.٥١٧رحمه السيد نصار الفى٨٧٠٩ ٥٢

٦٨٣٠٤٨.٥٣١٢٣١.٥١٥٣٥١٧رحمه هللا عواد ابراهيم حسن٨٧١٠ ٥٤

٦٩٣٠٥٠٣٠٢٣٢١٥٣٧.٥١٧رحمه رجب البدرى سيد٨٧١١ ٥٣

٧١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٩١٥٣٤١٦رحمه فتحى على دمحم٨٧١٢ ٥٨

٧٦٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٦٤١٨٤٠١٦.٥رضوى ابراهيم احمد ابراهيم عبدالباقى٨٧١٣ ٥٩

٦٨٣٤٥٢٣١٢٣٩١٥٣٧.٥١٧.٥رضوى تامر على سعد٨٧١٤ ٥٤

٧٧.٥٣٨٥٦٣٦٢٦٥.٥١٥٣٥.٥١٧رقيه عصام دمحم على٨٧١٥ ٥٨

٧٧٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٤٠١٨روان احمد دمحم السيد٨٧١٦ ٥٩

٧٢٣٩٥٦٣٨٢٥٩١٨٣٩١٦.٥روان رضا دمحم السيد٨٧١٧ ٥٤

٦٩.٥٣٦.٥٤٧٣٥.٥٢٣٩.٥١٥٣٦١٧روان دمحم ابراهيم دمحم٨٧١٨ ٥١

٦١.٥٣١.٥٤٦٣٠٢١٦١٥٣٣.٥١٥.٥روان دمحم احمد عوض٨٧١٩ ٤٧

٦٩٣١.٥٤٨٣٠٢٣٠.٥١٥٣٨.٥١٦روان دمحم السعيد دمحم٨٧٢٠ ٥٢

٧٥.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦١١٧.٥٣٨١٧.٥روان دمحم حسن عبدالباقى٨٧٢١ ٥٧

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٥٣٨١٦.٥روان هيثم السيد دمحم٨٧٢٢ ٤٨

٧٠٣٠٥١٣٢.٥٢٣٣.٥١٥٣٩١٦.٥رودينا دمحم سعيد عبادى٨٧٢٣ ٥٠

٧٣٣٣٥٣.٥٣٤.٥٢٤٣١٨٣٨.٥١٧.٥رويدا مصطفى كمال عبده٨٧٢٤ ٤٩

٦٩٣١.٥٤٩٣٠.٥٢٣٢١٥٣٧١٧.٥ريم شحاته دمحم عبدهللا٨٧٢٥ ٥٢

٦٢.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢١٩١٦.٥٣٧.٥١٦.٥زينب سعيد احمد ابراهيم٨٧٢٦ ٤٩
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٦٨٣٢.٥٤٨٣٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ساره خالد دمحم حسين٨٧٢٧ ٥٤

٧٤٣٦٥٧٣٦٢٦١١٧.٥٣٩١٧ساره عاطف متولى عبدالحميد٨٧٢٨ ٥٨

٧٢.٥٣٧٥٤.٥٣٤٢٥٥١٨٤٠١٨ساره عاطف دمحم على٨٧٢٩ ٥٧

٧٤.٥٣٥.٥٥٥٣٥٢٥٦١٥٤٠١٦ساره عالء الدين كامل عبدالحميد٨٧٣٠ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٣.٥١٥.٥٤٠١٦ساميه احمد اسماعيل عبدالعزيز٨٧٣١ ٤٨

٧٢٣١.٥٥٢٣٢.٥٢٤٠١٦٤٠١٨.٥ساندى خالد جابر السيد سرحان٨٧٣٢ ٥٢

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٢.٥١٨.٥٤٠١٧.٥سعيدة ايمن خصرى سعد٨٧٣٣ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٤.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٩١٨.٥سلمى صالح رمضان على٨٧٣٤ ٥٩

٧٥٣٦٥٣.٥٣٧٢٦٠.٥١٩٣٩١٧سلمى صالح سيد عنتر٨٧٣٥ ٥٩

٦٥.٥٣٣.٥٥٠٣٠٢٣٥١٨.٥٣٥.٥١٦سلمى طارق دمحم على٨٧٣٦ ٥٦

٧٣٣٢.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٨.٥٣٩١٧.٥سلمى على فؤاد جبره٨٧٣٧ ٥٨

٧٣.٥٣٣٥١.٥٣٣.٥٢٤٥.٥١٧٣٦١٦سلمى مصطفى عبدالفضيل دمحم٨٧٣٨ ٥٤

٦٩.٥٣١٥٠٣٠٢٢٥.٥١٧٣٦١٧.٥سلوي سمير احمد سادات٨٧٣٩ ٤٥

٧٢.٥٣٢٥٣.٥٣١.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٧.٥سما السيد دمحم عبدالسالم٨٧٤٠ ٥٦

٧٠٣٥٥٤.٥٣٥.٥٢٤٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥سما جهاد على حنيدق٨٧٤١ ٥٠

٧٤.٥٣٤٥٧٣٥.٥٢٥٨١٨٣٧١٧سما خالد دمحم اسماعيل٨٧٤٢ ٥٧

٧٥٣٢.٥٥٥٣٣.٥٢٥٠١٧.٥٣٩١٧سماح سامى مبارك مرسى٨٧٤٣ ٥٤

٧٢٣٢٥٢.٥٣٤.٥٢٥٠١٧.٥٣٦.٥١٨سهر سليمان ابوالفتوح سليمان٨٧٤٤ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٩.٥٣٩١٧سهر مصطفى ابراهيم الدسوقى٨٧٤٥ ٥٩

٧٠.٥٣١٥١.٥٣٣٢٤٠١٦.٥٣٤.٥١٦.٥شادية فوزى شحته محمود٨٧٤٦ ٥٤

٧٧٣٤.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٧١٦شذا احمد دمحم احمد٨٧٤٧ ٥٩

٧٨.٥٣٣٥٧.٥٣٩٢٦٦١٧.٥٣٩١٦.٥شروق احمد لطفى حسن٨٧٤٨ ٥٨

٧٧٣٣.٥٥٣٣٣٢٥٣.٥١٧٤٠١٥شروق احمد دمحم دمحم٨٧٤٩ ٥٧

٧٧٣٣.٥٥٦٣٧.٥٢٦٣١٦٣٩١٥شروق السيد سالم دمحم حسن٨٧٥٠ ٥٩

٧٧.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦١٥٣٨١٦شروق جمال دمحم رضوان على٨٧٥١ ٥٩

٦٣.٥٢٣.٥٤٩.٥٣٠.٥٢١٣١٥٣٩١٥شروق حسونة عطية محمود٨٧٥٢ ٤٦

٦١٣٠٤٩٣٠٢٢١١٥٣٨١٦شروق طارق احمد محمود٨٧٥٣ ٥١

٧٠٢٥٥١٣٠٢٣٠١٧.٥٣٦١٧.٥شروق دمحم ابراهيم عاشور٨٧٥٤ ٥٤

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٦١٦.٥شروق مصطفى احمد مصطفى٨٧٥٥ ٥٠.٥

٦٢.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٠١٥.٥٣٦١٥شروق موسى دمحم عراقى٨٧٥٦ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠.٥٢٤٣.٥١٥٣٦.٥١٥شهد حسام الدين يس بالسى مكاوى٨٧٥٧ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣٢٢٤٥١٧٣٢١٥شهد خالد عبدهللا عزيز٨٧٥٨ ٦٠
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٦٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٢٥١٦٣٥.٥١٦.٥شهد طارق احمد محمود٨٧٥٩ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٢٤٥٣٠.٥٢٢١١٥٣٦.٥١٥.٥شهد دمحم عبدهللا دمحم٨٧٦٠ ٤٥

٧٢٣٢.٥٥١٣٤.٥٢٤٢١٥٣٩١٦.٥شهد دمحم فوزى دمحم٨٧٦١ ٥٢

٧٩.٥٣٧٥٥٤٠٢٧١.٥٢٠٣٩١٧شيماء حسن فاروق هزاع٨٧٦٢ ٦٠

٦١.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٩.٥١٥٣٦١٥ضحى عمر عاطف سيد على٨٧٦٣ ٤٨.٥

٧٠٢٤.٥٤٩٣٠٢٢٠١٧.٥٣٧١٦.٥ضحي دمحم عبدالبديع دمحم٨٧٦٤ ٤٦.٥

٧٥٣٧٥٥٣٨٢٦٠.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ضحى منتصر ابراهيم حسن٨٧٦٥ ٥٥.٥

٧٣٣٤٥٣٣٥٢٤٧١٦٣٦١٦.٥علياء محمود عبدالعزيز درويش٨٧٦٦ ٥٢

٧٦٣٥٥٥٣١.٥٢٥٤١٥٣٧١٧فاطمه جمال دمحم دمحم٨٧٦٧ ٥٦.٥

٧٢٣٢٥٠٣٠٢٣٠.٥١٥٣٧١٦.٥فاطمه دمحم صالح الدين احمد٨٧٦٨ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٥٥٦٣٧٢٥٩١٦٣٧.٥١٦كنزى خالد انور أحمد٨٧٦٩ ٥٥.٥

٧٤٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢٣٩.٥١٧٣٧١٦لبنى دمحم على عبدالعال٨٧٧٠ ٥٥.٥

٧٨٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٤٩١٥٤٠١٦.٥لمياء احمد طلعت السيد٨٧٧١ ٥٢

٦٧٣٢.٥٥١.٥٣٣.٥٢٣٥١٥٣٧١٦لندا دمحم السيد احمد٨٧٧٢ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٤٥١٣٤.٥٢٤٥١٦.٥٣٩.٥١٦مارينا مجدى زكريا سعيد٨٧٧٣ ٥١

٧٠٣٠٤٦٣٠٢٣١١٨٣٨١٥مرام ناصر رجب عبدالسالم٨٧٧٤ ٥٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٢١٥مريم احمد غريب ابراهيم٨٧٧٥ ٤٥

٧٢٣٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٨١٩٣٩١٥مريم اشرف عبدالكريم دمحم٨٧٧٦ ٥٥

٧٧٣٦٥٥٣٩٢٦٠.٥١٩٤٠١٥مريم حسين دمحم حسين٨٧٧٧ ٥٣.٥

٦٥٢٦٤٥٣٠٢١٧١٧٣٤.٥١٥مريم حمدى جمعة دمحم٨٧٧٨ ٥١

٧٣.٥٣٤.٥٥١٣٦.٥٢٥٠.٥١٩.٥٣٩١٦مريم سعيد على عبدهللا٨٧٧٩ ٥٥

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٨١٦مريم عبدالحميد دمحم عبدهللا٨٧٨٠ ٤٩.٥

٧٦٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٧.٥١٨٣٧١٥مريم ماهر دمحم زكريا٨٧٨١ ٦٠

٦٧٣١٤٦.٥٣٤.٥٢٢٨١٥٣٦١٦مريم مجدى فؤاد حسين٨٧٨٢ ٤٩

٧٢٣٣٤٧.٥٣٣٢٣٤١٦٣٦١٥مريم دمحم احمد سيد٨٧٨٣ ٤٨.٥

٧٩.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٥١٧.٥٣٧١٦مريم دمحم حسن عطية٨٧٨٤ ٦٠

٧٩٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٦مريم دمحم عبدالفتاح احمد٨٧٨٥ ٦٠

٧٣٣٢.٥٤٥٣٤٢٣٢.٥١٨.٥٣٩١٦مريم هانى عطيه على٨٧٨٦ ٤٨

٧٨.٥٣٤.٥٥٥٣٥٢٦٣١٨٣٥١٧مريم ياسر خيرى عبده٨٧٨٧ ٦٠

٦٤٣٤٤٥.٥٣٠.٥٢٢٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٥ملك احمد عباس دمحم٨٧٨٨ ٤٦.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٦.٥١٧٣٨.٥١٥ملك صبرى دمحم احمد٨٧٨٩ ٥٥.٥

٧٩٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٣٥.٥١٧ملك دمحم فهمي دمحم٨٧٩٠ ٥٩
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٧١.٥٣٣٥٠٣١٢٣٩.٥١٧.٥٣٥.٥١٥ملك وائل دمحم عبدالحليم٨٧٩١ ٥٤

٦٦٣٢.٥٤٧.٥٣٠.٥٢٢٧١٨.٥٣٥.٥١٧منار ابراهيم عبدالرحمن صالح٨٧٩٢ ٥٠.٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٥.٥١٦منةهللا حنفى عبدالباقى حنفى٨٧٩٣ ٤٩.٥

٦٧٣١٤٥٣٠٢٢١.٥١٨٣٩١٥منةهللا طلعت على ابوزيد٨٧٩٤ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٦٥٥٣٨.٥٢٦٥١٨٣٩١٦منةهللا عصام سالم مرسي٨٧٩٥ ٥٨

٦٧٣٠٤٥٣١٢٢١١٧.٥٣٦١٧منةهللا عصام عبدالحميد احمد٨٧٩٦ ٤٨

٧٣.٥٣٣٤٧٣٤٢٤١١٧٣٦.٥١٦منةهللا فتحي محمود دمحم٨٧٩٧ ٥٣.٥

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٤١٧٣٩١٦منةهللا كامل السيد درويش٨٧٩٨ ٥٩

٦٧.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٦١٧٣٢.٥١٦منةهللا مصطفي دمحم احمد٨٧٩٩ ٦٠

٧٣.٥٣٤.٥٥٦٣٦٢٥٢.٥١٧.٥٣٨١٦منةهللا منار مصطفى اسماعيل٨٨٠٠ ٥٢.٥

٧١.٥٣٣.٥٤٦٣١٢٣٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٦منه خليل مصطفى دمحم٨٨٠١ ٥٠.٥

٦٦٣٠٤٦٣٠٢١٨.٥١٦٣١١٥منه رضا عبدالحكم ابراهيم٨٨٠٢ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٥٣١.٥٢٥١.٥١٩٣٦١٦منه سعيد احمد ابراهيم٨٨٠٣ ٥٥

٧٣٣١.٥٥٥.٥٣٨٢٥٣.٥١٨.٥٣٨١٥منى السيد غريب السيد٨٨٠٤ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٦٥٧.٥٣٩٢٦٨١٩٣٦.٥١٦منى رضا السيد عبدالوهاب٨٨٠٥ ٥٨

٥٢٢٢.٥٣٧٢٠١٧٦.٥١٥٣٧١٥مى جالل فتحى هاشم٨٨٠٦ ٤٥

٧٦٣٤٥٣.٥٤٠٢٦١١٦.٥٣٨١٦.٥ميار هانى فرج عبدالرحمن٨٨٠٧ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٥٥٤.٥٣٨٢٥٢١٧٣٤١٧.٥ميرنا السيد دمحم احمد٨٨٠٨ ٥٠

٧٨.٥٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٢.٥١٨٣٧.٥١٦.٥ميرنا عبدالسالم دمحم حسن على٨٨٠٩ ٥٨.٥

٧١٣٤.٥٤٧.٥٣٤٢٣٢١٨٣٧١٧.٥نادين ناصر صالح الدين ابوسريع٨٨١٠ ٤٥

٦٢٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢١٧١٧.٥٣٨١٧ناهد عبدالفتاح دمحم ابوالنصر٨٨١١ ٤٦

٧٢.٥٣١.٥٤٥٣٦٢٤١.٥١٧.٥٣٧١٧ندى على فؤاد جبره هللا٨٨١٢ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢٢٥١٨٣٧.٥١٦.٥ندى فهمى حسين فهمى٨٨١٣ ٤٨.٥

٧٨٣٨٥٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٩٣٥.٥١٦.٥ندى ناصر دمحم دمحم عياد٨٨١٤ ٥٥

٦٢٢٥٥٠٣٣٢١٠.٥١٦٣٨١٧ندى ناصر محمود شلبى٨٨١٥ ٤٠.٥

٦٩٣٣.٥٥٠٣٢.٥٢٣٦١٧.٥٣٧.٥١٦ندى وائل دمحم شعبان٨٨١٦ ٥١

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٧١٦٣٣.٥١٦.٥نسرين جابر حسن جابر٨٨١٧ ٤٥

٦٩.٥٣٣٥٤.٥٣٨.٥٢٤٩١٨.٥٣٤.٥١٧نسرين حمدى عبداللطيف اسماعيل٨٨١٨ ٥٣.٥

٧٢٣٤.٥٥٢٣٩٢٥٥.٥١٩٣٠١٦.٥نعيمه حسين دسوقى حسين٨٨١٩ ٥٨

٦٨٣٤.٥٥١.٥٣٣.٥٢٣٣١٧.٥٣٦١٦.٥نهى رزق سالمه سالم٨٨٢٠ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٨.٥٣٩١٧نور احمد صالح دمحم٨٨٢١ ٥٨

٧١.٥٣٨٥٣٣٦٢٥٧.٥١٨.٥٣٧.٥١٦نور عمرو عدلي سعد٨٨٢٢ ٥٩
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٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦.٥٣٩١٦.٥نور وليد دمحم عبدالرازق٨٨٢٣ ٦٠

٦٩.٥٣٠٤٥٢٣٢١٢.٥١٥٣٥١٦نور ياسر عبده عبدالعال٨٨٢٤ ٤٥

٧٠٣٧.٥٥٤٣٩٢٥٤١٧٣٧.٥١٨نورا مجدى دمحم سامى٨٨٢٥ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٤٤٨٣٢٢٢٧.٥١٥.٥٣٩١٧.٥نوره هانى عبدالرازق محمود موسى٨٨٢٦ ٤٦

٧٥٣٦٥٦٣٧.٥٢٦٢١٨٣٧.٥١٧نورهان ابرهيم حمدى ابراهيم٨٨٢٧ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٨٢٥٧.٥١٩.٥٣٧.٥١٧نورهان احمد دمحم احمد٨٨٢٨ ٥٢

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٥٥١٩.٥٣٧.٥١٨نورهان هشام دمحم احمد٨٨٢٩ ٥٢.٥

٧٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٩.٥١٨٤٠١٨نيره سيد حسين محمود ابراهيم٨٨٣٠ ٥٨

٧١٣٤.٥٤٥٣٢٢٢٧.٥١٥٣٩١٦.٥هاجر احمد دمحم عبدالعزيز٨٨٣١ ٤٥

٦٨٣٤٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٥٣٥.٥١٦.٥هاجر احمد مصطفى السيد٨٨٣٢ ٣٨

٦٨٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٧.٥١٧هاجر سعدالدين ابوالحسن احمد٨٨٣٣ ٤٦.٥

٧٤٣٨.٥٤٩٣٧.٥٢٥٦.٥١٩.٥٣٨١٧هايدى هانى دمحم كامل٨٨٣٤ ٥٧.٥

٧٨٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٢.٥١٩٤٠١٧هدي دمحم محسن محمود٨٨٣٥ ٦٠

٦٧.٥٣٣٥٠٣٣٢٢٩.٥١٦٣٧.٥١٧هدير وحيد السيد احمد٨٨٣٦ ٤٦

٧٢.٥٣٤.٥٤٧٣٣.٥٢٤٧.٥١٨٤٠١٦.٥هند دمحم احمد عليان٨٨٣٧ ٦٠

٧١.٥٣٦٥١٣٦.٥٢٥٣.٥١٩.٥٣٨١٧وداد عيد مصطفى دمحم٨٨٣٨ ٥٨.٥

٧١٣٧٥٢.٥٣٨٢٥٠١٨.٥٣٥.٥١٦.٥وسام احمد صبحى عبدهللا٨٨٣٩ ٥١.٥

٦٨.٥٣٥٥٠٣٤.٥٢٤١١٩.٥٣٩١٧وفاء دمحم حسين كامل٨٨٤٠ ٥٣

٦٣.٥٣٥٤٩٣٤٢٢٩١٨٣٨١٧يارا السيد فكرى ابراهيم يوسف٨٨٤١ ٤٧.٥

٧٢٣٤٥٤٣٧٢٤٧.٥١٨٣٨١٧ياسمين احمد دمحم عباس٨٨٤٢ ٥٠.٥

٧١٣٥٥٢.٥٣٨٢٤١.٥١٨٣٦١٧ياسمين حسن اسماعيل على حسين٨٨٤٣ ٤٥

٦٥.٥٣٢.٥٥٠٣٣.٥٢٢٦.٥١٥٣٧١٦.٥ياسمين طارق عبدالسالم احمد٨٨٤٤ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣١٢٢١١٦٣٥.٥١٥.٥ياسمين طلعت صالح سليمان٨٨٤٥ ٤٧.٥

٦٨٣٢٤٦.٥٣٣.٥٢٣١١٦.٥٣٧١٥ياسمين عبدالباسط الصاوى دمحم٨٨٤٦ ٥١

٦٧٣٠٤٧٣١٢٢٣١٧٣٥.٥١٦.٥ياسمين غريب جاد السيد عبدالرحمن٨٨٤٧ ٤٨

٦٧.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢١٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٥.٥ياسمين دمحم ابراهيم شاهر٨٨٤٨ ٤٧.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٧١٦.٥٣٥.٥١٥ياسمين دمحم صبحى ابراهيم٨٨٤٩ ٤٦

٦٨٣٣٥٠٣٦.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٧١٦.٥يمني خالد فتحي دمحم٨٨٥٠ ٥٣

٦٤٣٠٤٥.٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٦١٦منة هللا صالح عليان بهلول٢٢٤٨٧ ٥٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٢.٥٣١٢٤٥.٥١٧.٥٣٤١٥.٥مريم دمحم مسعد يس٢٢٩٧٧ ٥١
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ابوصوير ابو جريش عاالدارة المدرسة
٤٤.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٧٧.٥١٥.٥٣٣١٦ابراهيم رضا عبدالنبي السيد٨٨٥١ ٣٧.٥

٧٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٣٧.٥١٥٤٠١٥احمد ابراهيم حسين عبدالرحمن٨٨٥٢ ٦٠

٧٣.٥٣٦.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٥٣٤١٦احمد اسامه احمد عبدالرحمن٨٨٥٣ ٥٤.٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١٤١٥.٥٣٢١٥احمد سليم كمال احمد٨٨٥٤ ٤٧.٥

٤٣.٥٢٢.٥٣٧٢٠١٥٤١٥.٥٣٦١٥احمد عطيه أحمد عطيه٨٨٥٥ ٣١

٧٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٦٩.٥١٦٣٨١٦.٥احمد دمحم السيد ابراهيم٨٨٥٦ ٥٨.٥

٤٦.٥٣٠.٥٣٧.٥٢٠١٦٦.٥١٥.٥٣١١٧اسامه دمحم مصبح سالمه٨٨٥٧ ٣٢

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٥.٥١٧اسالم دمحم على عيسى٨٨٥٨ ٥٥

٧٠٣٥.٥٤٧.٥٣٢٢٣٢١٥.٥٣٦١٧السيد عبدالعزيز السيد دمحم٨٨٥٩ ٤٧

٤٠٣٠.٥٣٦٣٠١٧٣.٥١٥٣١١٥باسم ابو المكارم رفاعى عطيه٨٨٦٠ ٣٧

٦٣.٥٣٤٤٥.٥٣٤٢٢٥١٥.٥٣٧١٧تامر عبدالحميد السيد عبدالحميد٨٨٦١ ٤٨

٦٨٣٨.٥٤٦٣١.٥٢٢٩١٥٣٤١٥.٥حسام حسن دمحم حسن٨٨٦٢ ٤٥

٦٠.٥٣٣.٥٤٥٣٢.٥٢١٦.٥١٦٣١١٦حسن جابر سيد دواوى دمحم٨٨٦٣ ٤٥

٦٠.٥٣٤.٥٤٧٣٠٢١٩١٥.٥٣٤١٥.٥حسن كرم احمد مصباح٨٨٦٤ ٤٧

٦٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥١٥.٥حسين يوسف حسين حسن٨٨٦٥ ٤٥

٧١٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٦١٦.٥سمير ياسر جمعه عبدالنبى محمود٨٨٦٦ ٥٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٩٣.٥١٥٣٠١٥سيف احمد دمحم صبيح٨٨٦٧ ٤١

٦٠٣٠.٥٤٥٣٢.٥٢١٣١٥٣٠١٧طارق ابوالمكارم رفاعى عطيه٨٨٦٨ ٤٥

٧٠.٥٣٨.٥٤٦.٥٣٥٢٤٤.٥١٦٣٦.٥١٦عبدالرحمن احمد ابراهيم دمحم٨٨٦٩ ٥٤

٧٣٣٧.٥٤٩٣٦٢٤٧.٥١٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن دمحم عبدهللا مهدى٨٨٧٠ ٥٢

٧٥.٥٣٨٤٦.٥٣٤٢٤٧١٥٣٧١٦عبدالرحمن دمحم عوض دمحم٨٨٧١ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٥٣٦١٧عبدالرحمن ياسر السيد ابوالسعود٨٨٧٢ ٥٩

٧٠.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٦.٥١٧عصام محسن دمحم خضر٨٨٧٣ ٥٠

٥٢.٥٢٢.٥٤٥٢١.٥١٨٨.٥١٥٣١١٥على عطية اسماعيل عيسى٨٨٧٤ ٤٧

٤٣٢١٣٥.٥٢١١٥٤.٥١٥٣٠١٢عمار سليمان عمار عبيد٨٨٧٥ ٣٤

٦٨٣١٤٥٣٠٢٢٦١٥.٥٣٩١٨عمر اسامه عطية عبدالفتاح٨٨٧٦ ٥٢

٧٧٤٠٥٩٣٩٢٧٤١٥٣٥.٥١٧عمر رضا السيد ابوالسعود٨٨٧٧ ٥٩

٧٣٣٧٥٦.٥٣٦.٥٢٥٨١٥.٥٣٥١٦.٥فارس احمد كمال احمد دمحم٨٨٧٨ ٥٥

٥٠.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٧١٥٣٠١٧فتحى عبدالنبى فتحى مبارك٨٨٧٩ ٣٧

٦٠.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٢١٦كريم عبدالعزيز السيد مصباح٨٨٨٠ ٤٩

٤٧٢٦٣٨٣٠١٧٩١٥٢٥١٦دمحم ابراهيم فؤاد السيد٨٨٨١ ٣٨
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٦٦.٥٣٤.٥٤٨٣٢.٥٢٣٨.٥١٥٣٢.٥١٥.٥دمحم احمد اسماعيل سليمان٨٨٨٢ ٥٧

٤٧٢١٣٧٢٠١٦٦١٥٣٠١٦.٥دمحم حسن سعد دمحم٨٨٨٣ ٤١

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥٣٠١٥دمحم رضا حسين عبدالفتاح٨٨٨٤ ٤٥

٦٨٣٤٤٥.٥٣٠.٥٢٢٩١٥٣٥١٦دمحم سعيد على دمحم٨٨٨٥ ٥١

٧١.٥٣٤.٥٥٧٣٥.٥٢٥٣.٥١٥٣٩١٦دمحم عبدالعليم طلبة مصباح٨٨٨٦ ٥٥

٥٥٢٤.٥٤٥٢١.٥١٩٤١٢٣٥١٥دمحم عبده عيد فتيت٨٨٨٧ ٤٨

٤٤.٥٢٣٣٨.٥٢٠١٧١١٥٣٠١٥دمحم علي مصبح سالمه٨٨٨٨ ٤٥

٦٢٣٢٤٥٣٠٢٢١١٥٣١١٥دمحم فتحى السيد مصباح٨٨٨٩ ٥٢

٥١٣٠٤٥٢٣١٩٤١٢.٥٣٣١٧دمحم كرم عبدالكريم عبدالرازق٨٨٩٠ ٤٥

٧٧٣٩٥٤٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٣٢.٥١٨محمود الشافعى السيد ابراهيم٨٨٩١ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٣.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٥٣٦.٥١٧محمود رضا دمحم دمحم٨٨٩٢ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٤٠١٦.٥مصطفى اسماعيل سعد على٨٨٩٣ ٥٦

٤٠٣٠٣٦.٥٣٠١٦٧.٥١٥.٥٣٠١٥مصطفي حسن ابراهيم شحاته٨٨٩٤ ٣١

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠١٧٣٦.٥١٦.٥مصطفى خيرى دمحم صالح٨٨٩٥ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٤٠٢٦٨١٦.٥٣٩١٦.٥معاذ احمد السيد ابراهيم٨٨٩٦ ٥٧

٦٠٣٨.٥٥٢٣٦٢٣٨.٥١٧٣٨١٦.٥ياسر دمحم فؤاد دمحم٨٨٩٧ ٥٢

٥١٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٧.٥١٦.٥٣٠١٥يوسف عطيه عطيه السيد٨٨٩٨ ٥١

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٦١٥٣٦.٥١٦.٥اروى دمحم عيد السيد٨٨٩٩ ٥٠

٦٨٣٦٥١٣٤.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥اريج ايمن عيسى سليم٨٩٠٠ ٥٦

٤٨٣٤.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٠١٥.٥اسراء دمحم رجب دمحم٨٩٠١ ٤٨

٧٤٣٨٥٠٣٨٢٥٧١٧٣٥.٥١٧.٥اسراء يوسف محمود العدوى٨٩٠٢ ٥٧

٦٨.٥٣٤.٥٥٠٣٤.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥الشيماء خالد عبدهللا احمد٨٩٠٣ ٥٥

٤٩.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٤١٥٣٠١٥.٥امنه دمحم فهمى دمحم٨٩٠٤ ٤٦

٥٢٣٠٤٥٣٠٢٠٢١٦٣٦.٥١٦.٥اميره اسماعيل مصبح سالمه٨٩٠٥ ٤٥

٧٥.٥٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٩١٧.٥ايه رضا حسينى دمحم حسن٨٩٠٦ ٥٧

٧٤٣٥.٥٥٣.٥٣٧٢٥٧١٥.٥٣٦١٧.٥ثريا هاني علي دمحم٨٩٠٧ ٥٧

٦٨.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٥٢٤٤.٥١٥٣٦١٦جهاد خالد عبدهللا احمد٨٩٠٨ ٥٣

٧٢٣٧.٥٥٥٣٥٢٥٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٦خلود احمد دمحم احمد٨٩٠٩ ٥٣

٦٦.٥٣٦.٥٥٠٣٣٢٣٨١٥.٥٣٥.٥١٦.٥دنيا دمحم حسن الشوادفى٨٩١٠ ٥٢

٥٠.٥٣٦٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣٢.٥١٦.٥دنيا دمحم عزازى عبداللطيف٨٩١١ ٥٠

٦٤٣٧٤٥٣٠٢٣٠١٥٣٦.٥١٦.٥دينا على احمد مصطفى٨٩١٢ ٥٤

٦٠٣٥٤٥٣٠٢١٦١٥٣٤١٦.٥رؤية السيد احمد سليمان٨٩١٣ ٤٦
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٦٢٣٥.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨١٧٣٥.٥١٧.٥رنا عماد اجمد دمحم٨٩١٤ ٥٤

٦٢.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٠.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥روان حامد محمود دمحم السيد٨٩١٥ ٥٠

٦٠٣٢٤٥٣٠٢٢١١٦.٥٣٤.٥١٥.٥ساميه عبدالسالم سيد عبدالسالم٨٩١٦ ٥٤

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٧٣١١٦.٥سلسبيل محسن عبدالرحمن الحارون٨٩١٧ ٥٠

٧٥.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٦.٥٣٧.٥١٧.٥سلمى احمد مصطفى ابراهيم٨٩١٨ ٥٩

٧٦٤٠٥٩٣٨٢٧٢١٧٣٨.٥١٧.٥سمندا السيد دمحم ابراهيم٨٩١٩ ٥٩

٦٩٣٣.٥٤٥٣٣٢٣٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٩سندس عبدالرحمن حسن عبدالرحمن٨٩٢٠ ٥٦

٦٦.٥٣٣٤٥٣٣٢٣٠.٥١٦.٥٣٧.٥١٨سندس عمرو حمدته عبدالمطلب٨٩٢١ ٥٣

٦٨.٥٣٥.٥٥٠٣٤٢٤٣١٦.٥٣٦.٥١٦.٥سندس مصطفى توفيق مصطفى دمحم٨٩٢٢ ٥٥

٦٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٨.٥١٥.٥٣٤١٦سهيله محسن عبدالرحمن الحارون٨٩٢٣ ٤٨

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٦٣٧.٥١٨شهد حسن احمد احمد٨٩٢٤ ٥٧

٧٦٣٧.٥٥٥٣٧.٥٢٦٤١٧.٥٣٩١٧.٥شهد دمحم احمد اسماعيل٨٩٢٥ ٥٨

٦٤٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٣٣١٦.٥٣٩١٧.٥شيماء سعيد جمعه دمحم٨٩٢٦ ٥٥

٧١٣٦.٥٥٣٣٢.٥٢٤٧١٧٣٨١٨صباح يوسف محمود العدوى٨٩٢٧ ٥٤

٦٩.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٦١٧٣٨١٧.٥عبير السيد حسينى احمد٨٩٢٨ ٥٥

٦٦٣٧.٥٤٨٣٠٢٣٣.٥١٨٣٦١٧فاطمه الزهراء سليمان سالمان دمحم٨٩٢٩ ٥٢

٧١٣٧.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٥١.٥١٧٣٩١٧.٥كريمة احمد عبدالعزيز احمد٨٩٣٠ ٥٥

٤٣.٥٣٠٣٨٢٠.٥١٧٧١٦٣٣١٦ليلى صبحى حامد دمحم٨٩٣١ ٤٥

٦٤.٥٣٥٥٥.٥٣٤.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٤١٨مريم السيد ابراهيم دمحم٨٩٣٢ ٥٦

٧٨٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٤٠١٧.٥مريم جهاد دمحم دمحم٨٩٣٣ ٥٩

٦٠٣٤٤٥٢٤.٥٢١٦.٥١٧٣١١٧مريم خالد دمحم عبدالغنى٨٩٣٤ ٥٣

٧٧٣٧.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٧مريم سليمان عطيه ابراهيم٨٩٣٥ ٥٩

٧٤٣٨٥٨٣٩٢٦٨١٧.٥٣٩١٧مريم سيف النصر ياسين عبدالعزيز٨٩٣٦ ٥٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٧٣٧٢٦٧١٨٣٩١٧ملك رضا فهمى دمحم٨٩٣٧ ٥٩

٧٢.٥٣٨٥٨٣٩٢٦٦.٥١٨٣٨١٧.٥منةهللا دمحم على محمود٨٩٣٨ ٥٩

٧٣٣٦٥٦.٥٣٦٢٥٧.٥١٨٤٠١٦منى دمحم ابراهيم حسين٨٩٣٩ ٥٦

٧٣.٥٣٦٥٥.٥٣٨٢٥٨١٨٤٠١٧.٥منى دمحم سالم سليم٨٩٤٠ ٥٥

٦٨.٥٣٦٤٧.٥٣٠٢٣٤١٦.٥٣٦١٥مى محمود عبدهللا دمحم٨٩٤١ ٥٢

٧٤.٥٣٥.٥٥٤٣٤.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٩١٧مى مصباح عبدالمحسن سليمان٨٩٤٢ ٥٦

٧١.٥٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٨٣٩١٧.٥نرمين عبدهللا احمد عبدهللا٨٩٤٣ ٥٨

٧٠.٥٣٦٥٢.٥٣٥٢٥٣١٨٣٩١٧نسمه محمود على ابراهيم٨٩٤٤ ٥٩

٦٧٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٤٠١٧.٥٣٩١٧نور سامح دمحم دمحم٨٩٤٥ ٥٩
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٧٦٣٧٥٠.٥٣٧٢٥٩.٥١٨٣٩١٦نور على دمحم دمحم٨٩٤٦ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٩١٨.٥نور مجدى حسينى دمحم حسن٨٩٤٧ ٥٩

٦١٣٥٤٩.٥٣٣.٥٢٣٢١٨٣٩١٥.٥نوران السيد رياض عبدالعظيم٨٩٤٨ ٥٣

٧٣.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٧٢٦٤.٥١٧.٥٣٩١٧نورهان اشرف أحمد دمحم٨٩٤٩ ٥٩

٦٤٣٦.٥٥٢.٥٣٦٢٤٧١٨٣٩١٧نيرة ابراهيم احمد عبدهللا٨٩٥٠ ٥٨

٦٨.٥٣٦٥٤٣٥.٥٢٥٣١٧.٥٣٩١٦.٥يارا دمحم دمحم عطيه٨٩٥١ ٥٩

٧٤٣٦.٥٥٦٣٧.٥٢٥٩١٨٣٩١٦.٥ياسمين اسماعيل عمر اسماعيل٨٩٥٢ ٥٥

٤٣.٥٣٠٣٨.٥٣٠.٥١٨٢.٥٠٣٠١٥كريم احمد عطا عبدالعزيز٢٢٥٨١ ٤٠
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ابوصوير المحسمة الجديدة اإلعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٤٤٣٤.٥٤٥٣٠٢٠٢.٥١٦٣٥١٦.٥احمد السيد دمحم الحداد٨٩٥٣ ٤٩

٦٣.٥٣٤٤٦٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٩١٨احمد دمحم ابراهيم صقر٨٩٥٤ ٥٥

٦٨٣٨٥٠٣٧٢٥٠١٥.٥٣٩١٦.٥احمد دمحم حماده احمد علي٨٩٥٥ ٥٧

٧١.٥٣٧٥٣٣٨.٥٢٥٥١٦٤٠١٦.٥احمد دمحم على عبدالفتاح٨٩٥٦ ٥٥

٧٤٣٧.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٣٧.٥١٨.٥احمد مسعد دمحم رزق٨٩٥٧ ٥٨

٥١.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٨١٦٣٤.٥١٦.٥احمد منصور سليم منصور٨٩٥٨ ٤٨

٧٢.٥٣٢.٥٥٥٣٧.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٩١٧احمد هشام دمحم محمود٨٩٥٩ ٥٠

٧٠.٥٣٠٤٨٣٣.٥٢٢٩١٦.٥٣٨١٦.٥اسامة فوزي دمحم علي٨٩٦٠ ٤٧

٧٢٣٢.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٥١.٥١٦٣٠١٦.٥اسالم السيد حسن احمد٨٩٦١ ٥٤

٥٠.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠١١٥.٥٣٣١٦.٥اسالم دمحم السيد عبدالعاطى٨٩٦٢ ٤٥

٧٣.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٥٢.٥١٦٣٧١٦اشرف حسن دمحم عبدالفتاح٨٩٦٣ ٥٣

٧٦٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٧٣٩١٧امير رمضان حسن أحمد٨٩٦٤ ٥٩

٧٢.٥٣٣.٥٥٦٣٨٢٥٥١٦٣٩١٦.٥باسم دمحم علي احمد٨٩٦٥ ٥٥

٦٩.٥٣٠.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤١١٦٣٧.٥١٦.٥حسام عماد السيد دمحم٨٩٦٦ ٥٤

٦٨.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٤٢٢٨.٥١٥.٥٣٥١٦.٥خالد احمد سلمى الفى٨٩٦٧ ٤٨

٧٣.٥٣٢٤٩.٥٣٧.٥٢٤٢.٥١٥٣١.٥١٦.٥زياد ابراهيم حمد دمحم٨٩٦٨ ٥٠

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٨١٥٣٤١٦صالح عطية صبيح عطية٨٩٦٩ ٤٩

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١١.٥١٥٣١١٦.٥عادل عمرو سعد دمحم٨٩٧٠ ٤٥

٤٥.٥٣٠٣٧.٥٣١١٨٤١٥٣٠١٥عبدالرحمن رضا عبد المجيد موسى٨٩٧١ ٤٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٥.٥٣٧١٦عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن عبدالحليم ابراهيم٨٩٧٢ ٥٦

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٢٣٠١٦عبدالرحمن نبيل جالل عباس٨٩٧٣ ٤٥

٦٧٣١.٥٤٥٣٣.٥٢٣١١٥٣٤١٦.٥عبدهللا ايمن عبدهللا علي٨٩٧٤ ٥٤

٧٠.٥٣١٣٨٣٧.٥٢٣٢١١٣٤١٦عبدهللا سالمة زينهم دمحم٨٩٧٥ ٥٥

٧٤٣٣.٥٥٣.٥٣٨٢٥٦١٥٣٤١٦.٥عبدهللا عاطف دمحم اسماعيل٨٩٧٦ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣١١٦عبدهللا دمحم عيد حماد٨٩٧٧ ٤٨

٧٥٣٧.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧١٥٣٦.٥١٦علي اشرف كمال علي٨٩٧٨ ٥٩

٧٤.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٣١٥٣٣١٦عمر دمحم جالل دمحم محمود٨٩٧٩ ٥٨

٧٠٣٠.٥٤٥٣١.٥٢٢٧١٥٣٥.٥١٦عمر دمحم سليم عبدالستار٨٩٨٠ ٥٠

٧٣.٥٣٢.٥٤٦٣٧.٥٢٤٣.٥١٥٣٦.٥١٧فارس دمحم احمد زينهم٨٩٨١ ٥٤

٦٢.٥٣٠٤٥٣٥٢٢٢.٥١٥٣٠١٥كريم علي فوزي علي٨٩٨٢ ٥٠

٧٦٣٨٥٧.٥٣٧.٥٢٦٦١٥٣٥.٥١٦كريم محمود احمد عطا٨٩٨٣ ٥٧
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٦٩٣٠٤٥٣٣.٥٢٢٩.٥١٥٣١.٥١٦دمحم ابراهيم دمحم سعيد٨٩٨٤ ٥٢

٦٠٣٠٤٥٣٣.٥٢١٩.٥١٥٣٠١٧.٥دمحم احمد قاسم دمحم٨٩٨٥ ٥١

٦٩٣٠٣٨.٥٣٠.٥٢١٥١١٣١١٧.٥دمحم ايمن عيد سالمه٨٩٨٦ ٤٧

٦٩٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٥١٧دمحم حسين دمحم السيد علي غنام٨٩٨٧ ٥٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٠١٦دمحم حمدى صبرى صباح٨٩٨٨ ٥٠

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٤.٥١٦.٥دمحم سيد احمد ابراهيم عبدالمطلب٨٩٨٩ ٤٩

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم صبحي دمحم رمضان دمحم٨٩٩٠ ٥٩

٦١.٥٣٠٤٥٢١٢٠٣.٥١٥٣٠١٥دمحم صالح السيد عبدالعاطي٨٩٩١ ٤٦

٦٠.٥٣٠٣٦.٥٢١.٥١٩٥.٥١١.٥٣٢.٥١٦دمحم عبدالحكيم صبرى صباح٨٩٩٢ ٤٧

٦٨٣٠٤٥٣٣٢٢٦١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم علي محمود ابراهيم٨٩٩٣ ٥٠

٧٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٦٢٣٥.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم محمود دمحم محمود٨٩٩٤ ٥١

٦١.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٢٤١٥٣٥.٥١٦دمحم ياسر دمحم سالمة٨٩٩٥ ٥٦

٧٨٣٤.٥٥٥.٥٣٩٢٦٥١٥٣٧.٥١٧دمحم يسري عبدالحميد خيري دمحم٨٩٩٦ ٥٨

٦٤٣٠٤٥٣١.٥٢٢٠.٥١٥٣٤.٥١٧محمود احمد عبدالعظيم موسى٨٩٩٧ ٥٠

٦٠٢٤٣٨٣٠١٩٩١٥٣٢١٥.٥محمود سمير عياد السيد٨٩٩٨ ٤٧

٦٢.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢١٤١٥٣٢.٥١٦محمود عادل محمود حمودة٨٩٩٩ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٣.٥١٧محمود دمحم سليمان غنيم٩٠٠٠ ٥١

٦١.٥٣١٣٧٣٠٢٠٦.٥١٥٣٧١٨محمود دمحم عبدالجواد يسن٩٠٠١ ٤٧

٥٠٢٤٣٧.٥٢١١٧٧.٥١٥٣٠١٥.٥مصطفي دمحم خليل احمد٩٠٠٢ ٤٥

٧٢٣٣.٥٥٢٣٩٢٤٥١٦٣٥١٦.٥مصطفي دمحم سالمه عبدالعزيز٩٠٠٣ ٤٨.٥

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦١٥٣٧١٧مصطفي محمود دمحم علي٩٠٠٤ ٦٠

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣٦١٦.٥نصر انور نصر الدين سليم٩٠٠٥ ٤٥

٦٦.٥٣٠٥١٣٥٢٤٢.٥١٨٣٦١٨يوسف محمود السيد يوسف٩٠٠٦ ٦٠

٧٥.٥٣٥٥٣.٥٣٨٢٥٨١٦٣٥١٥.٥يوسف محمود يوسف دمحم٩٠٠٧ ٥٦

٧٠.٥٣٥٣٨.٥٣٦٢٢٦١٥.٥٣٩١٦.٥اسماء مروان عبدالمجيد موسي٩٠٠٨ ٤٦

٦١٢٣.٥٤٥٢٣.٥٢٠١١٥٣٧١٦ايات سليمان حسن دمحم٩٠٠٩ ٤٨

٧٠.٥٣٢.٥٥٤٣٨.٥٢٤٣١٥.٥٣٧١٦.٥ايمان خالد دمحم سليم٩٠١٠ ٤٧.٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٨١٧ايمان عبدالرحمن حسنى السيد٩٠١١ ٤٨.٥

٤٩.٥٢٥٣٨٢٣.٥١٨١.٥١٦٣٧١٧ايه سليمان حسن دمحم٩٠١٢ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٩٥٤٣٩٢٦٥.٥١٧٣٨١٦.٥ايه دمحم عبدالرحمن علي٩٠١٣ ٥٨

٧٦.٥٣٨٥٥.٥٣٨٢٦٧١٦.٥٣٥١٦.٥ايه دمحم عطية علي٩٠١٤ ٥٩

٦٩٣١٤٦٣١٢٢٥.٥١٦٣٥١٦.٥بسنت محمود حسني دمحم٩٠١٥ ٤٨.٥
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٦٠.٥٣٢٤٥٣٢٢١٨١٦٣٧١٦.٥حنان توبة فاروق احمد٩٠١٦ ٤٨.٥

٧٥٣٨٥٦.٥٣٧.٥٢٦٢١٦٣٧١٦.٥دعاء سليمان علي دمحم٩٠١٧ ٥٥

٦٧٣٥٤٥٣٦٢٢٨١٥٣٦١٧دعاء دمحم سليمان سلمى٩٠١٨ ٤٥

٧٦.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٨١٦.٥دعاء هشام دمحم الشهير٩٠١٩ ٥٧.٥

٧٤٣٥٥١٣٧.٥٢٥٢١٦.٥٣٨١٦.٥دنيا عبدالكريم علي مرسي٩٠٢٠ ٥٤.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٣٢١٨.٥١٦٣٩١٦.٥دنيا مفرح فرحات دمحم٩٠٢١ ٤٧

٥٣٢٢٣٩٣٠١٨٩١٦٣١.٥١٦.٥رحمه ربيع محمود يوسف٩٠٢٢ ٤٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٤١٦.٥٣٦.٥١٦.٥رحمه عبدالرحيم عبدهللا دمحم عبدهللا٩٠٢٣ ٥٧

٧٦.٥٣٧٥٥٣٦٢٦٢.٥١٦٣٨١٦.٥رحمه دمحم السيد حسن السيد٩٠٢٤ ٥٨

٧٨.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥روان عالء عبدهللا دمحم٩٠٢٥ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦٩.٥١٦.٥٣٩١٦.٥شهد احمد حسين أحمد٩٠٢٦ ٥٩

٦٤.٥٣٠٤٩٣٠٢١٨.٥١٥.٥٣٧١٦شهد مجدي عطية صباح٩٠٢٧ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٧.٥١٦٣٦١٥صفاء سليمان دمحم سليمان٩٠٢٨ ٤٧

٧٥٣٧.٥٥٢.٥٣٥٢٥٨١٧٣٨١٦.٥فرح صالح سالم علي  احمد٩٠٢٩ ٥٨

٦٤.٥٢٥٤٥٣٠٢٠٤١٦.٥٣٤١٥مروه احمد السيد ابراهيم٩٠٣٠ ٣٩.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٦٣٨١٥مريم خالد احمد قناوي٩٠٣١ ٥٧.٥

٦٢٢٣.٥٣٨٢٤١٨٤١٥.٥٣٤.٥١٥ملك عالء دمحم دمحم٩٠٣٢ ٣٦.٥

٧٢.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٥٢٤١.٥١٥.٥٣٩١٧منه دمحم السيد عبدالحكيم٩٠٣٣ ٥٣

٧٦٣٩.٥٥٦٣٧٢٦٨١٦.٥٣٩١٥مني دمحم السيد الشافعي٩٠٣٤ ٥٩.٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨١٦٣٨١٥مي اسامة دمحم احمد٩٠٣٥ ٤١.٥

٦١٣٠٤٦.٥٣٢٢١٧١٦٣٦١٥مى وجيه رجب عبدالعزيز٩٠٣٦ ٤٧.٥

٦٩٣٠٥٠.٥٣٥٢٣٣.٥١٧٣٦١٥نجاة السيد محمود حمودة٩٠٣٧ ٤٩

٦٠٢٦٤٥٣٠٢٠٦١٨.٥٣٧.٥١٥ندي احمد دمحم دمحم٩٠٣٨ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٢١٨.٥٣٥.٥١٥ندي مدحت عادل ابراهيم٩٠٣٩ ٤٧.٥

٤٦.٥٢٣٤٥.٥٣٠١٨٦.٥١٧.٥٣٦.٥١٥نسمه احمد عبدهللا ابراهيم٩٠٤٠ ٤١.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٥١٥نورهان عبدالحميد دمحم على٩٠٤١ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٦٣١٢١٨.٥١٧٣٥١٥هايدي عماد عبدالرحمن دمحم٩٠٤٢ ٤٥

٥٣.٥٢٢٤٥٢٤١٨٩.٥١٦٣٤.٥١٦هدير دمحم فاروق درديرى٩٠٤٣ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠هند انور حسين دمحم٩٠٤٤ ٠

٧٠.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٢٥١٦.٥٣٦.٥١٥هويدا سالم فريج مسلم٩٠٤٥ ٤٥

٧٦.٥٣١٥٣.٥٣٨٢٥٢١٦.٥٣٨١٥.٥وفاء سامي خليل احمد٩٠٤٦ ٥٣

٦٤٣٠٤٦.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٧١٥والء صالح حسن السيد٩٠٤٧ ٤٦
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ابوصوير العمدة البعلى للتعليم االساسى عاالدارة المدرسة
٤٩.٥٣٠٤٥.٥٢٠.٥١٨٤.٥١٦٣٣١٥ابراهيم سليمان سعد بدوى٩٠٤٨ ٣٩

٦٠.٥٣٠٤٥٢٠.٥٢٠١١٧٣٥١٥ابراهيم دمحم صقر اسماعيل٩٠٤٩ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٠.٥١٧.٥٣٠١٥احمد ابراهيم سليمان عبدالجليل٩٠٥٠ ٤٥

٥٠٣٠٤٥٢٢.٥١٩٦١٧٣٤١٥.٥احمد السيد دمحم حامد٩٠٥١ ٤٨.٥

٤٨.٥٣٠٣٦٢٢١٧٠.٥١٦.٥٣٣١٥احمد دياب صالح فريج٩٠٥٢ ٣٤

٤٨.٥٣٠.٥٣٥.٥٢٢.٥١٧٣.٥١٨٣٢١٥احمد سليمان سعد بدوى٩٠٥٣ ٣٦.٥

٤٣.٥٣٠٣٦.٥٢٣١٧٠١٧.٥٣٠١٥احمد على حسن السيد٩٠٥٤ ٣٧

٤٨٣٠٣٦.٥٢٣.٥١٧٠.٥١٦.٥٣٢١٥احمد دمحم احمد مسلم٩٠٥٥ ٣٢.٥

٦٠٣٠٣٦.٥٣٠١٩٣.٥١٧.٥٣١١٥اسالم عبدالحليم عوض بدوى٩٠٥٦ ٣٧

٤٥٣٠٣٤.٥٣٠١٧٧١٨٣١١٥اسالم دمحم علي عبدالرازق٩٠٥٧ ٣٧.٥

٤٩٣٠٣٤٢٣١٦٩١٧٣١١٥السيد محمود سليمان عبدالجليل٩٠٥٨ ٣٣

٤٥٣٠٣٥٢٣١٦٧١٦٣٠١٥حسن عبدالغنى حسن دمحم٩٠٥٩ ٣٤

٦٢٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٧.٥٣١١٥حمزه محمود سليمان سالمه٩٠٦٠ ٣٦

٧٢.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٧٢٤٣.٥١٧.٥٣٢١٥سليمان دمحم سليمان منصور٩٠٦١ ٤٨

٥١٣٥٣٩٢٤١٨٤.٥١٧.٥٣٠١٥سيف على دمحم على٩٠٦٢ ٣٥.٥

٤١.٥٣٠٣٣٢٠١٥٥.٥١٦٢٦١٥عبدالرحمن حمودة سليمان دمحم٩٠٦٣ ٣١

٥١٣٠.٥٣٨.٥٢٢١٧٦١٧٣١١٥فارس مسعد حسان سليمان٩٠٦٤ ٣٤

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩١.٥١٧٣٠١٣فرج سلمان سليمان منصور٩٠٦٥ ٣٤

٤٠٣٠٣٤.٥٢٢١٦٢١٧.٥٣٠١٥كمال هشام كمال دمحم سليم٩٠٦٦ ٣٥.٥

٥٠٣٠٣٦٢٣١٧٨١٧٣١١٥.٥دمحم احمد سعد بدوى٩٠٦٧ ٣٩

٦٠٣٠.٥٣٧٣٠٢٠٢.٥١٨٣٢١٥دمحم احمد دمحم حسن٩٠٦٨ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٨٨١٨٣٢١٥.٥دمحم السيد دمحم دمحم٩٠٦٩ ٤١

٥٢.٥٣٢٣٧٣٤١٩٢١٦.٥٣١.٥١٥دمحم سالم دمحم سليمان٩٠٧٠ ٣٦.٥

٤٩.٥٣١.٥٣٩٣٦١٨٨١٥.٥٣١.٥١٥دمحم سرحان سالم عواد٩٠٧١ ٣٢

٤٨.٥٣١٣٨٣٠١٨٠.٥١٦٢٥.٥١٥دمحم صبيح سالمه سالمان٩٠٧٢ ٣٣

٧١.٥٣٨.٥٤٥.٥٣٧٢٤٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم عبدالعزيز حسن دمحم٩٠٧٣ ٥٢

٤٥.٥٣١.٥٣٧.٥٣٢١٧٧.٥١٢.٥٣٠١٦دمحم عبدهللا حسن السيد٩٠٧٤ ٣١

٦٢٣٥.٥٤٥٣٧٢١٦.٥١٦.٥٣٧١٥.٥دمحم عيد سلمان سالمة٩٠٧٥ ٣٧

٦٨.٥٣٩٥١٣٦٢٣٩.٥١٧٣٩١٥.٥دمحم دمحم حسن امام٩٠٧٦ ٤٥

٤٣٣٠٣٥.٥٣٤١٧٣.٥١٦٣٠١٥محمود عبدهللا حسن السيد٩٠٧٧ ٣١

٥٢.٥٣٤٤٥٣٣.٥١٩٩.٥١٦.٥٢٦١٥محمود دمحم مصطفى دمحم٩٠٧٨ ٣٤.٥
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٥٣.٥٣١.٥٣٧.٥٣٢.٥١٩٠.٥١٧٣٠١٥.٥محمود هانى عبدالحميد دمحم٩٠٧٩ ٣٥.٥

٤٦.٥٣٠٣٧.٥٣٢١٧٨١٥٢٣١٥هانى على سالم عبدالجليل٩٠٨٠ ٣٢

٤٩٣٤٣٨٣٣.٥١٨٩.٥١٦٢٥١٥.٥يوسف دمحم سليمان سليم٩٠٨١ ٣٥

٤٦٣٣.٥٤٦٣٠٢٠٠.٥١٥.٥٣٣١٥.٥اسماء اشرف فتحى عبدالمنعم٩٠٨٢ ٤٥

٦٥.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٠.٥٢١٩.٥١٦.٥٣٢.٥١٦اسماء سيد دمحم حسن موسى٩٠٨٣ ٣٨.٥

٦٠٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢١٧١٧٣٠١٦اسماء صبرى دمحم على حسن٩٠٨٤ ٤٥

٧٠.٥٣٨٤٨٣٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٦.٥١٥اسماء دمحم السيد حسن٩٠٨٥ ٤٥

٦٥٣٥٤٥.٥٣٢.٥٢٢٣١٦.٥٣٣١٧.٥االء دمحم سليمان قطب ابراهيم٩٠٨٦ ٤٥

٦٧.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٣٠١٧٣٣١٦ايه سعيد احمد عواد٩٠٨٧ ٣٨

٧١.٥٣٨.٥٥١.٥٣٧.٥٢٤٤١٦٣٩١٦خلود دمحم سليمان ابراهيم٩٠٨٨ ٤٥

٦٤٣٥.٥٤٥٣٠.٥٢١٠.٥١٧٣٥١٧رحمة احمد سالم دمحم٩٠٨٩ ٣٥.٥

٦٧.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢١٤.٥١٧٣٧١٦.٥رحمة عيد مسلم عفنان٩٠٩٠ ٣٦.٥

٧١.٥٤٠٤٧.٥٣٦٢٤٠١٧٣٩١٦.٥روان عالء كريم عيد٩٠٩١ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٢.٥١٩٦١٥.٥٣٠١٣.٥شروق ناصر سالم دمحم٩٠٩٢ ٣٥

٧٢٣٦٥٠٣٥.٥٢٣٩.٥١٧٣٥١٥.٥عبير دمحم ابراهيم دمحم٩٠٩٣ ٤٦

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٥٣١١٦.٥مريم عواد سليمان عواد٩٠٩٤ ٣٤

٦٨.٥٣٧٤٩٣٣٢٣٢.٥١٥.٥٣٦١٦.٥ملك دمحم سليمان ابراهيم٩٠٩٥ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٦٣٣.٥٢٠٦١٥.٥٣٥١٦منى شحات دمحم موسى٩٠٩٦ ٣٤

٦٣.٥٣٣٤٧٣٠.٥٢٠٩١٥٣٥١٦نورهان هشام كمال دمحم٩٠٩٧ ٣٥

٦٥٣٤.٥٤٦٣٢.٥٢٢٣١٥.٥٣٥١٦نيرة ابراهيم على حسن٩٠٩٨ ٤٥

٦٠٣٤.٥٤٦٣١.٥٢١٧١٥٣١١٥هدى صبري دمحم احمد٩٠٩٩ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣٧٣٣١٧٤١٥٢٥.٥١٦.٥وعد عادل حسن دمحم٩١٠٠ ٣١.٥

٤٨.٥٣٠٣٣٣٢١٧٦.٥١٦٣٢١٨والء دمحم سليمان دمحم٩١٠١ ٣٣

٦٣.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٦١٦مروة دمحم دمحم قاسم٢٢٥٠٦ ٤٥

٦٢.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢١٧١٥٣٦١٦فاطمة دمحم دمحم قاسم٢٢٥٠٧ ٤٥

٥٣٣٠٣٢.٥٣٠١٨٦.٥٠٣٣.٥١٢.٥احمد وائل عبد الحميد دمحم٢٢٥٨٢ ٤١

٥٢.٥٣١.٥٣٤٣١١٨٧٠٣٢١٢دمحم بسام احمد الصغير٢٢٥٨٣ ٣٨

٤٩.٥٣٠٣٤.٥٣٣.٥١٩٢.٥٠٣٠١١.٥دمحم هاني عبد الحميد دمحم٢٢٥٨٤ ٤٥

٥١.٥٣٠٣٣.٥٣١١٩١٠٣٣.٥١٢محمود دمحم احمد دمحم٢٢٥٨٥ ٤٥

٦٢٣٢٣٨٣٠١٩٨.٥٠٣٢١٧.٥ياسمين عيد مسلم عفنان٢٢٥٨٦ ٣٦.٥
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ابوصوير عزبة غنيم تعليم أساسى ع االدارة المدرسة
٦٨٣٢٣٨.٥٣٠٢١٣.٥١٧٣٨١٨ابراهيم سعد دمحم محمود٩١٠٢ ٤٥

٦٢٣٥٣٧٢٢.٥٢٠١.٥١٦٣٧١٨ابراهيم سعيد دمحم ابراهيم٩١٠٣ ٤٥

٦٢.٥٣٢٣٥٣٢٢٠٦.٥١٥.٥٣٤١٦.٥ابو بكر سليم علي أحمد٩١٠٤ ٤٥

٦٧.٥٣٤٤٥.٥٣٣٢٢٥١٥.٥٣٨١٧احمد السيد دمحم عطية٩١٠٥ ٤٥

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٣١٧٣٠.٥١٧احمد خالد فرج سالمه٩١٠٦ ٤٦

٦٩٣٤٤٥٣٠٢٢٧١٧٣٦.٥١٦.٥احمد علي احمد علي٩١٠٧ ٤٩

٧١٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٥١.٥١٨.٥٣٧.٥١٧احمد دمحم على دمحم٩١٠٨ ٥٠.٥

٧١٣٦٤٩٣٢٢٣٨١٦٣٥.٥١٧احمد دمحم فتحي موسى٩١٠٩ ٥٠

٦١.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٠٢٢١.٥١٦٣٧.٥١٨اسامة دمحم علي حسين٩١١٠ ٥٠

٧٠.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٠٢٣٦.٥١٦٣٦.٥١٨اسالم حسن علي احمد٩١١١ ٥٢

٧٣٣٤٥١٣٠٢٤٤١٨٣٥.٥١٦السيد احمد السيد علي٩١١٢ ٥٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٢١٨٣٩١٦.٥خالد علي سالمة سليمان٩١١٣ ٥٩

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٧.٥١٦رضا ناصر حسين علي٩١١٤ ٤٥

٤٢٣٠٣٥٢١١٦٦١٥٣٤.٥١٦زياد سليمان سالم سالمان٩١١٥ ٣٨

٦٢٣٠.٥٣٨.٥٣٠٢٠٨١٥٣٥١٧.٥سيد دمحم السيد محمود٩١١٦ ٤٧

٧٠.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٧١٧عبدالرحمن ايمن غنيم خليل٩١١٧ ٤٨

٥٤٣٢.٥٣٦.٥٢٤١٩٤١٦٣٥١٦.٥عبدالرحمن دمحم عايد مطلق٩١١٨ ٤٧

٦٣.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢١٩١٦.٥٣٦.٥١٧عبدهللا دمحم محمود دمحم٩١١٩ ٤٥

٦٣٣٠٣٩٣٠٢٠٧١٥٣٣.٥١٦.٥علي جبريل علي احمد٩١٢٠ ٤٥

٦٠.٥٣٢٣٥.٥٢٣.٥١٩٦.٥١٦.٥٣٥١٨علي خالد ابراهيم علي٩١٢١ ٤٥

٤٤.٥٣٠٣٧٢١.٥١٧٠١٥.٥٣٦١٥.٥علي عيد صالح احمد٩١٢٢ ٣٧

٦٧.٥٣٧.٥٤٥.٥٢٤٢١٩.٥١٦٣٥١٦.٥علي دمحم علي ابراهيم٩١٢٣ ٤٥

٦٠٣٠.٥٣٧.٥٢٣.٥١٩٧.٥١٥٣٢.٥١٧عماد هشام احمد دمحم٩١٢٤ ٤٦

٥٢.٥٣٠٣٤٢٠.٥١٧٦١٥٣٣.٥١٧عمرو عبدالجليل عبد المجيد عبد الجليل٩١٢٥ ٣٩

٦١.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢١٩١٧٣٤.٥١٥.٥فارس احمد عطية دمحم٩١٢٦ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦٣١١٧دمحم ايمن عبدالرحمن دمحم٩١٢٧ ٤٥

٦٢٣٠٤٥.٥٣٠٢١٢.٥١٨٣٢.٥١٨.٥دمحم سعدون احمد دمحم٩١٢٨ ٤٥

٦٤٣٣٤٥٣٠٢١٧١٧٣٤١٧.٥مصطفى محمود نصر هللا علي٩١٢٩ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٠٢١١١٩٣١.٥١٧.٥مصطفى يسري دمحم عبدالسالم٩١٣٠ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٠١٩٥.٥١٦.٥٣٣.٥١٧.٥يوسف عايد فرج سالم٩١٣١ ٣٧.٥

٥٠.٥٣٠٤٥٢١.٥١٨٣١٨٣١١٨.٥اسماء عودة عيد عودة٩١٣٢ ٣٦
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٧٦٣٩.٥٥٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٩٣٩١٩االء علي دمحم علي٩١٣٣ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٩٣٩١٨.٥االء يوسف دمحم ابراهيم٩١٣٤ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٤٣٧٢٦١.٥١٩٣٩١٨.٥ايات دمحم السيد شفيق٩١٣٥ ٥٧.٥

٧٤٣٩٥٢٣٦.٥٢٤٧.٥١٩٣٨١٧.٥خديجة سالمة حمد سالمة٩١٣٦ ٤٦

٧٣.٥٣٥٤٨٣٠.٥٢٢٤١٨٣٥.٥١٩.٥خلود عيد صالح عيد٩١٣٧ ٣٧

٦٣.٥٣٠٤٥٢٥.٥٢٠٩١٧.٥٣٤١٨داليا صالح احمد دمحم٩١٣٨ ٤٥

٧٣٣٤.٥٤٥.٥٣٠٢٣٢.٥١٨٣٣.٥١٨.٥دينا احمد دمحم علي٩١٣٩ ٤٩.٥

٧٨٣٤.٥٤٧٣١٢٣٧.٥١٩٣٥.٥١٨.٥رحمة كرم ابراهيم على٩١٤٠ ٤٧

٦٦.٥٣٠.٥٥١.٥٣٠٢٢٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥رضوى سالم سالمة سالم٩١٤١ ٤٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٢.٥١٩٣٩١٨.٥روان اسامه دمحم ابراهيم٩١٤٢ ٥٤.٥

٧١٣٦٤٥٣١.٥٢٣٢.٥١٧٣٤.٥١٨روان حسينى الشبراوى دمحم شريف٩١٤٣ ٤٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٦١٩.٥٣٩١٨.٥ريم شريف سمير عيد٩١٤٤ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٩١٩.٥٣٩١٧.٥سما احمد دمحم خليل٩١٤٥ ٥٦.٥

٦٣.٥٣١.٥٤٨.٥٣١٢١٩.٥١٨٣٦١٧.٥سميه ياسر سليمان سالم٩١٤٦ ٤٥

٧٤٣٩٥٣.٥٣٦.٥٢٥٨١٩٣٧١٨شروق دمحم سعيد احمد٩١٤٧ ٥٥

٧٢٣١٤٨٣٥.٥٢٤١١٧٣٥١٨شمس احمد السيد على٩١٤٨ ٥٤.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨٣٩١٨.٥شهد خالد علي حسن٩١٤٩ ٦٠

٦٩٣٠.٥٣٩٣٢٢١٧١٧.٥٣٤.٥١٧.٥شهد رمضان دمحم عبدالغني٩١٥٠ ٤٦.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٦.٥٣٧.٥١٨شيماء فهد سالمة سالم٩١٥١ ٤٥

٦٣٣٠٤٧٣٢.٥٢٢٢.٥١٧٣٨١٨عبير ربيع سالمة سالم٩١٥٢ ٥٠

٧٦٣٧٥١.٥٣٦٢٥٥.٥١٧٣٨.٥١٨علياء دمحم عبدهللا عبد الجواد٩١٥٣ ٥٥

٧١٣٦٥٢.٥٣٤.٥٢٤٤١٦٣٧.٥١٨منار السيد احمد دمحم٩١٥٤ ٥٠

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩١٧٣٨.٥١٨منه السيد صالح احمد٩١٥٥ ٤١.٥

٧٤٣٥٥٠٣٤.٥٢٤٠١٦.٥٣٦.٥١٨منى سالم دمحم سالمة٩١٥٦ ٤٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٥١٧٣٨.٥١٨ندى السيد ابراهيم علي٩١٥٧ ٦٠

٤٧٢٢.٥٣٣٣٠١٧٧.٥١٦.٥٣٨.٥١٦نورة عطية السيد علي٩١٥٨ ٤٥

٧٧.٥٤٠٥٥.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٨نورهان صالح دمحم صباح٩١٥٩ ٥٩

٦٢٢٥٤٥٣١.٥٢٠٨.٥١٦.٥٣٨.٥١٨نورهان دمحم حسن دمحم٩١٦٠ ٤٥

٤٠٣٠٣٥٣١.٥١٧٠١٥٣٤.٥١٦نيره دمحم محمود احمد٩١٦١ ٣٣.٥

٧٠٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٨هايدي رضا غنيم خليل٩١٦٢ ٥٠

٥٣.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٧١٥٣٦.٥١٩.٥هبه ابراهيم رمضان امام٩١٦٣ ٤٥

٦٨.٥٣٢٤٧٣٠.٥٢٢٣١٦.٥٣٧١٩.٥هدير جمال سالمة فرج٩١٦٤ ٤٥
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٦٨.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٣٢٣٠١٦.٥٣٧١٩.٥ياسمين دمحم السيد علي٩١٦٥ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢٢٥١٦٣٤١٩.٥ياسمين محي عليوة دمحم٩١٦٦ ٤٥.٥

٥٠.٥٣٢٣٨.٥٣٠١٩١٠٣٠١٥عايش مسعد سلمان غانم ترابين٢٢٥٨٧ ٤٠

٤٣٣٢.٥٣٩٣٠١٨٩.٥٠٣٣١٧على صالح احمد حسين٢٢٥٨٨ ٤٥
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ابوصوير مكارم االخالق االعداديةاالدارة المدرسة
٧٣.٥٣٢٥١٣٧٢٣٩.٥١٥٣٥.٥١٩اسالم دمحم سالمة سليم٩١٦٧ ٤٦

٧٣.٥٣٢٤٩.٥٣٨.٥٢٤١١٥٣٦١٩.٥حسن عمر ابراهيم حسن عدس٩١٦٨ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٤٥٠.٥٣٧٢٣٧١٥٣٤١٨.٥كريم السيد حسن على حسن٩١٦٩ ٤٥

٦٧٣٠٤٧٣٤٢٢٣١٥٣٤١٨.٥كريم تامر محمود عبدالقادردمحم٩١٧٠ ٤٥

٧٠٣٧.٥٤٥٣٤.٥٢٣٣١٦٣٧١٧.٥دمحم احمد دمحم اسماعيل٩١٧١ ٤٦

٦٩.٥٣٤٤٥٣٤٢٢٨.٥١٦٣٨١٧.٥دمحم ناصر عبدالحليم دمحم الشافعى٩١٧٢ ٤٦

٦٠٢٦٣٦.٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٠١٧دمحم ناصر دمحم هالل٩١٧٣ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٦٣٨.٥١٩يوسف السيد دمحم يوسف عطية٩١٧٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٨٣٨٢٧٣١٦٣٨١٩يوسف خالد عبدالعظيم دمحم دمحم٩١٧٥ ٥٩

٧٢.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٧٢٥١.٥١٥.٥٣٦.٥١٧اسماء خليل السيد ابراهيم٩١٧٦ ٥٨

٧٥٣٥.٥٥٠٣٦.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٨١٧.٥االء على دمحم احمد دمحم٩١٧٧ ٥٣.٥

٦٨٣٢٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٧١٦ايه جمعة عبدالهادى دمحم نصر هللا٩١٧٨ ٤٨

٦٦.٥٣٢٤٥.٥٣٣٢٢٧١٦٣٧١٧.٥ايه ياسر احمد عبدالعزيز دمحم٩١٧٩ ٥٠

٦٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٧١٥.٥٣٦١٧بسمة منصور سالمة نصير سالمة٩١٨٠ ٤٥

٧٦.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٩٢٥٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٧رانيا محمود السيد سليمان٩١٨١ ٥٨

٦٧٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٨.٥١٦رحمة بدر احمد دمحم عطية٩١٨٢ ٤٥.٥

٧١.٥٣٢.٥٤٦٣٢٢٣٤.٥١٦٣٨١٦.٥رحمة عصام محمود دمحم المنسى٩١٨٣ ٥٢.٥

٧٥٣٥٤٦.٥٣٤٢٤٣١٦.٥٣٨.٥١٧روان حمادة احمد عبدالحميد٩١٨٤ ٥٢.٥

٧٦٣٧٥٣٣٧٢٦٠١٧٣٩.٥١٧لقاء سمير سيد احمد دمحم٩١٨٥ ٥٧

٧٦.٥٣٧٤٧.٥٣٧٢٥٠.٥١٧٣٧١٦.٥منه احمد عبدالمقصود دمحم دمحم٩١٨٦ ٥٢.٥

٧٤٣٥.٥٤٩.٥٣٧٢٥٣١٦.٥٣٩.٥١٧.٥ناهد حازم عوده حمدان٩١٨٧ ٥٧

٦٦.٥٣٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٧.٥١٧.٥نها صبحى عطية عبدالقادردمحم٩١٨٨ ٤٥

٧٥٣٨٥٢.٥٣٥.٥٢٥٧١٥.٥٣٩١٧هالة احمد مصطفى ذكى٩١٨٩ ٥٦

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٢٣٢١٠١٦٣٦١٦هدير عيد عواد سليم٩١٩٠ ٤٥

٧٥.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٥٤.٥١٥.٥٣٩١٧وسام ناصر نجيب سالم٩١٩١ ٥٦.٥
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ابوصوير عمر بن عبد العزيز االعدادية المشتركهاالدارة المدرسة
٧٣٣١.٥٤٧.٥٣١٢٢٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٧احمد السيد دمحم السيد الكاشف٩١٩٢ ٤٦.٥

٦٠٢٥.٥٤٥.٥٢٣.٥١٩٦١٦٣١١٥احمد شعبان فهمي قناوي٩١٩٣ ٤١.٥

٧٠٣٠٤٦٣٠٢٢١١٦٣٥.٥١٨احمد شوادفى بركات دمحم٩١٩٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١١١٦٣٦١٧.٥احمد غريب احمد دمحم٩١٩٥ ٤٥

٧٠.٥٣٤.٥٤٧٣٣٢٣٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٨احمد كمال فتحى دمحم٩١٩٦ ٤٨.٥

٤٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩١.٥١٥٣١١٧احمد دمحم ابراهيم احمد٩١٩٧ ٤٠.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠احمد دمحم عبدالرحمن عبد الغني٩١٩٨ ٠

٦٨.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٣.٥٢٣٣.٥١٦٣٠١٨احمد دمحم عز الرجال الوصيف٩١٩٩ ٤٥.٥

٥٠.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٠١٦احمد دمحم على الشافعى٩٢٠٠ ٤١

٦٠.٥٣٦٥١.٥٣٥.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٧احمد منصور السيد مكاوي٩٢٠١ ٤٩

٦٣.٥٣٥.٥٤٥٣٥٢٢٤١٦٣٣.٥١٦احمد هيبة ابراهيم عبدالرحمن٩٢٠٢ ٤٥

٦٢٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢١٧١٥.٥٣١.٥١٥اسالم السيد دمحم الهادى٩٢٠٣ ٤٥

٤٩٢٣.٥٣٦٣٠١٧٧.٥١٥.٥٣٠١٦اسالم عبدالناصر زغلول دمحم٩٢٠٤ ٣٩

٥٣.٥٢٣٣٧.٥٣٠١٨٤.٥١٦٣٢١٥السيد تامر سليمان سليم٩٢٠٥ ٤٠.٥

٥٢٢٣.٥٤٥٢١١٧٩.٥١٥٣٣.٥١٥السيد دمحم السيد احمد٩٢٠٦ ٣٨

٦٠٢٥.٥٣٤٢٣.٥١٨٠.٥١٥٣٢١٧.٥حسام احمد عبدالعزيز دمحم٩٢٠٧ ٣٧.٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٥٣١٢٢٦١٥٣٢١٦.٥حسام عبدالستار احمد عبد الستار٩٢٠٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦.٥٣٣.٥١٧.٥حسام عبدالغفار دمحم محمود عبد الهادى٩٢٠٩ ٤٥

٦٣٣٢.٥٣٨٣٠٢٠٨.٥١٥٣٤.٥١٧.٥حسن دمحم حسن على ضيف٩٢١٠ ٤٥

٦٤.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٩١٧٣٢١٥خالد سعيد عبدالحميد ادريس٩٢١١ ٥٤

٧٠.٥٣٧.٥٤٨٣٤٢٣٥١٦٣٧.٥١٨رحيم محمود دمحم احمد٩٢١٢ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٣٣٨٢٥٨١٦٣٦.٥١٧زياد احمد دمحم سليمان٩٢١٣ ٥٣.٥

٧٢٣٥.٥٥٣٣٧.٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٨١٧زياد راضى غريب منصور٩٢١٤ ٥١.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠١٦.٥٣٧١٧زياد دمحم عطية دمحم٩٢١٥ ٥٨

٧٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٥٧.٥١٦.٥٣٨١٧شريف احمد عبدهللا فتح هللا٩٢١٦ ٥١

٦٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢١١.٥١٧٣٧١٨صابر دمحم صابر احمد٩٢١٧ ٣٨.٥

٦٣٣١٤٥.٥٣٠٢١٤.٥١٨٣٥١٧صالح احمد صالح قطب٩٢١٨ ٤٥

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٨.٥١٦٣٩١٨.٥عبدالحميد السيد عبد الحميد على٩٢١٩ ٦٠

٥١.٥٣٠٣٨.٥٢٠.٥١٧٥.٥١٦.٥٣٢.٥١٧عبدالحميد شعبان محمود بريك٩٢٢٠ ٣٥

٧٥٣٤٤٩.٥٣٣٢٣٩١٥.٥٣٥.٥١٧عبدالرحمن احمد السيد عبد المجيد٩٢٢١ ٤٧.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦٣٧.٥١٨عبدالرحمن احمد يوسف صالح عياد٩٢٢٢ ٦٠
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٧٥٣٧٥٤٣٤٢٥٧١٨٣٥.٥١٨عبدالرحمن عطوة ابراهيم عبد الفتاح٩٢٢٣ ٥٧

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٢.٥٢١٩١٧٣٢.٥١٦.٥عبدهللا احمد دمحم دمحمعوده٩٢٢٤ ٣٨.٥

٦٠٣٠٤٥٣٦٢١٦١٦.٥٣٠١٦.٥عبدهللا اشرف علي عبد المنعم٩٢٢٥ ٤٥

٦٨٣٠.٥٥١.٥٣٢.٥٢٣٢.٥١٧٣٨١٧عبدهللا شحاته طلبه السيد٩٢٢٦ ٥٠

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٢.٥١٧٣٧١٨عبدهللا عبد الرحمن علي عبد الرحمن٩٢٢٧ ٤٥.٥

٤٨٣٠٤٥.٥٣٠١٩٣١٦.٥٣٥١٥.٥عبدهللا عصام جمال حسن٩٢٢٨ ٣٩.٥

٦٩٣٤٤٧.٥٣٤٢٢٩.٥١٦.٥٣٧١٨عبدالوهاب دمحم بكرى السيد٩٢٢٩ ٤٥

٧٠٣٣.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٣٤.٥١٨٣٥١٨على ابراهيم على مصطفى٩٢٣٠ ٤٥

٦٦٣١.٥٤٧٣٤.٥٢١٧١٦٣٦١٨علي عبدالباسط عبد الحميد علي٩٢٣١ ٣٨

٦٠.٥٣٢٤٥٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٤١٧على عيد عبدالقادر دمحم٩٢٣٢ ٤٥

٤٨٢٢٣٨.٥٣٠١٧٣١٦٣٠١٧عماد عمرو رمضان عبدالمبدى٩٢٣٣ ٣٤.٥

٦٦.٥٣٦.٥٤٥٣٦٢٢٩.٥١٦٣٤١٦عمار امام خليل دمحم٩٢٣٤ ٤٥.٥

٥٤٣٢.٥٤٦٣٣٢٠٢١٥٣٠١٧.٥عمر طارق سالمان حمدان٩٢٣٥ ٣٦.٥

٧٢٣٨٥٤٣٨٢٥٦.٥١٥٣٧١٨.٥عمر دمحم عبدالحميد سالم٩٢٣٦ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٧.٥٤٦.٥٣٧٢٣٢١٥٣٧١٧عمرو احمد ابو الحمد نور الدين٩٢٣٧ ٤٥.٥

٥٥.٥٣٤٣٨.٥٣٢١٩٦.٥١٥٣٤١٨عمرو احمد دمحم عبدالحميد٩٢٣٨ ٣٦.٥

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٠٢١٥٣٥١٨فؤاد دمحم حسين عمر٩٢٣٩ ٤٠.٥

٥٠٣٤.٥٤٥٣٢.٥٢٠٢١٥٣٤١٨فارس صالح عبدالعزيز عراقي٩٢٤٠ ٤٠

٦٦.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٦٢٣٦.٥١٥٣٦١٧.٥فارس كمال دمحم عبدالغنى٩٢٤١ ٥٠

٦٠٣٨٤٥٣٣.٥٢٢١.٥١٥٣٣١٨.٥فضل عادل عبدالسالم طايع٩٢٤٢ ٤٥

٦١.٥٣٧.٥٤٥٣٦٢٢٥١٥٣٦١٧.٥مازن عمرو احمد مصطفى٩٢٤٣ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠١٩٠١٥٣٢.٥١٦دمحم ابراهيم احمد دمحم٩٢٤٤ ٣٣.٥

٧٦.٥٤٠٥٥.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٨١٨.٥دمحم احمد فؤاد دمحم٩٢٤٥ ٥٨

٧١.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٢١٥٣٩١٨.٥دمحم بهاء دمحم على٩٢٤٦ ٥٩

٤٩٣٠٣٤٣٠١٧٦.٥١٦٣٤١٧.٥دمحم جمال دمحم سالمان٩٢٤٧ ٣٣.٥

٦٥٣٧٤٨٣١.٥٢٢٦.٥١٦٣٧١٧.٥دمحم حسين دمحم عطية٩٢٤٨ ٤٥

٦٠٣١.٥٣٥.٥٣٠٢٠٢١٥٣٣١٧دمحم ذكرى دمحم مصطفى٩٢٤٩ ٤٥

٦٢.٥٣٢٤٥٣٣٢١٧.٥١٥٣٣١٧دمحم زكريا شمس الدين احمد٩٢٥٠ ٤٥

٥٣.٥٣٢.٥٤٥.٥٢٦٢٠٣١٦٣٦١٧دمحم عبدالاله دمحم حسن٩٢٥١ ٤٥.٥

٦٨٣٧٥٠.٥٣٣.٥٢٣٨.٥١٦٣٨١٧.٥دمحم عصام دمحم ابراهيم٩٢٥٢ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٧٥٠٣٤٢٤٠١٥.٥٣٦١٥.٥دمحم على السيد اسماعيل٩٢٥٣ ٥٠.٥

٧٠.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢٤١١٥٣٩.٥١٧دمحم عيد كريم ايراهيم ابو المكارم٩٢٥٤ ٥٧
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٦٩.٥٣٦٥٥٣٦.٥٢٤٥١٧٣٩١٧دمحم فرج بسيوني عبداللطيف٩٢٥٥ ٤٨

٧٠٣٦٥٢٣٨٢٤١١٨.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم محروس خليل دمحم٩٢٥٦ ٤٥

٦١٣٢.٥٤٥٣٤٢١٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥دمحم مصطفى دمحم ابو المكارم٩٢٥٧ ٤٥

٧١.٥٣٤.٥٤٥٣٥٢٣٧.٥١٧٣٤.٥١٧.٥محمود ابراهيم خليل سليم٩٢٥٨ ٥١.٥

٧١٣٧٤٧٣٥.٥٢٤١١٨٣٤.٥١٧.٥محمود اسامه محمود عبدالكريم٩٢٥٩ ٥٠.٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٠٩١٨٣٢.٥١٧.٥محمود محسن علي دمحم الهادي٩٢٦٠ ٤٥

٦٥٣٢.٥٤٦٣٥٢٢٣.٥١٧٣٦١٨.٥محمود دمحم احمد يسين٩٢٦١ ٤٥

٧٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٠.٥١٧٣٤.٥١٩.٥محمود دمحم على دمحم٩٢٦٢ ٥٩

٧١٣٦٤٥٣٩٢٤٣١٧٣٧١٧محمود مهدى عبدالعال عبدهللا٩٢٦٣ ٥٢

٧٢٣١٤٥٣٧٢٤٠.٥١٧.٥٣٧١٨مروان علي سالم دمحم٩٢٦٤ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٦.٥٤٧٣٧.٥٢٥١.٥١٧٣٦.٥١٨.٥مصطفى حسن السيد محمود٩٢٦٥ ٥٥

٥١.٥٢٤٣٨.٥٣٠١٨٠١٦.٥٢٧١٨.٥مصطفى خليل السيد خليل٩٢٦٦ ٣٦

٤٥٣٠٣٧.٥٣٠.٥١٨٨١٦.٥٣٣١٦.٥مصطفي عبدالرحمن عبدالعظيم رضوان٩٢٦٧ ٤٥

٧٢٣٠٤٥٣١.٥٢٢٥١٦.٥٣٧١٨.٥مصطفى دمحم دمحم السيد٩٢٦٨ ٤٦.٥

٧١٣٣٤٥٣٣٢١٦١٦٣٥١٦.٥معاذ طايع دمحم طايع٩٢٦٩ ٣٤

٧٥.٥٣٥.٥٥٠٣٧٢٤٩.٥١٦.٥٣٧١٨.٥نادر دمحم عبدالحميد عبد المجيد٩٢٧٠ ٥١.٥

٤٧٢٤.٥٤٥٢٢١٧٣١٥.٥٣٢١٦.٥نضال ابراهيم سالمة عبدالعزيز٩٢٧١ ٣٤.٥

٧٠٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٧١٦.٥نور سليم فريج حمود٩٢٧٢ ٣٦.٥

٧٤٣٩٤٦.٥٣٣.٥٢٤٤.٥١٦٣٧١٧هيبه محمود دمحم محمود هيبه٩٢٧٣ ٥١.٥

٥٣٣٠٤٥٣٢١٩٧١٥.٥٣٠١٧يوسف احمد غريب احمد٩٢٧٤ ٣٧

٧٠.٥٣٣.٥٤٥٣٩٢٤٠١٧.٥٣٤١٧.٥يوسف دمحم عبدالواحد ابراهيم٩٢٧٥ ٥٢

٦٥٣١.٥٤٦.٥٣٧٢٢٥١٧٣٨١٦.٥اسراء كريم احمد كريم٩٢٧٦ ٤٥

٧١٣٢.٥٤٩٣٦٢٣٥١٧٣٨١٦.٥اسماء خليل دمحم نصر٩٢٧٧ ٤٦.٥

٧٠٣٦٥١٣٩٢٤١.٥١٧٣٧١٧.٥اسماء صالح الدين سالم دمحم٩٢٧٨ ٤٥.٥

٦٠.٥٣٤٤٥٣٥٢١٩.٥١٦٣٦١٧االء خالد حسن احمد٩٢٧٩ ٤٥

٦٨٣٥.٥٤٩.٥٣٩.٥٢٣٧.٥١٨٣٦.٥١٥.٥االء سمير عبود عبدالعظيم٩٢٨٠ ٤٥

٦٩.٥٣٥٥٢٣٧٢٤٠١٧.٥٣٨١٦االء دمحم علي عبداللطيف٩٢٨١ ٤٦.٥

٦٦.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٨٢٣٦.٥١٧٣٥.٥١٦.٥امانى دمحم مخيمر دمحم٩٢٨٢ ٤٥

٧٧٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٦٠١٧٣٨١٦.٥امل عادل دمحم ابراهيم٩٢٨٣ ٤٩

٧٠٣٧٥٤٣٩٢٤٥١٨.٥٣٩١٥.٥امنية رمضان احمد احمد٩٢٨٤ ٤٥

٧٢.٥٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٥٧١٨٣٧.٥١٥.٥امنيه عادل دمحم ابراهيم٩٢٨٥ ٥٢.٥

٧٠.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٩٢٤٨.٥١٥.٥٣٨١٥.٥اميره ايمن زكي مصطفى٩٢٨٦ ٥٦
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٧٥.٥٣٦٥١٣٩٢٤٨١٧.٥٣٨١٦ايمان ايمن دمحم دمحم٩٢٨٧ ٤٦.٥

٧٥٣٢.٥٤٨٣٨٢٤٢١٧٣٩١٦.٥ايمان دمحم اسماعيل فؤاد٩٢٨٨ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٢.٥٤٥٣٨٢٣٦١٧٣٧١٦.٥ايه ايمن عمر ابونبوت٩٢٨٩ ٤٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٤٣٩٢٦٣١٩٣٨١٦ايه هانى حسينى على سالمه٩٢٩٠ ٥٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٦٥.٥١٩٣٧١٦.٥ايه وائل عبدالحميد علي٩٢٩١ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٦١٩٣٨١٧.٥ايه وائل غريب محمود٩٢٩٢ ٥٣

٦٥.٥٣٠٤٦٣٠٢١٦.٥١٨٣٤١٧بسمله دمحم عبدهللا عبدالقادر٩٢٩٣ ٤٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٧٠.٥١٩٣٨١٦بسمه رمزى ابراهيم دمحم٩٢٩٤ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠.٥١٩٣٩١٦تسنيم احمد دمحم احمد٩٢٩٥ ٥٦

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٧٢٧٠١٨.٥٣٨١٨تقى احمد السيد اسماعيل٩٢٩٦ ٥٩

٧٢٣٩.٥٥٧٣٥٢٤٩.٥١٨٣٧١٦.٥حبيبه دمحم عزالرجال الوصيفى٩٢٩٧ ٤٦

٧٧.٥٣٩٥٥٣٦٢٥٨.٥١٨.٥٣٧١٨حنين ابراهيم فتحي السيد٩٢٩٨ ٥١

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٠١٩٣٩١٨داليا دمحم احمد حماد٩٢٩٩ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٤١٨.٥٣٩١٨دعاء ربيع عبدالحميد عبد الدايم٩٣٠٠ ٥٣

٦٧٢٦٤٦٢١٢٠٥١٦.٥٣٤.٥١٧.٥دينا حمدى ابراهيم عبدالغفار٩٣٠١ ٤٥

٧٤٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٨١٨.٥٣٩.٥١٨دينا رضا سليم احمد٩٣٠٢ ٥٤.٥

٧٧٣٦٥٨٣٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٧١٨دينا وليد عطيه مصطفى٩٣٠٣ ٥٧.٥

٦٥.٥٢٦٤٥٢٣٢٠٤.٥١٦.٥٣٥١٦.٥رانا احمد على حسن حامد٩٣٠٤ ٤٥

٧٤٣٣٥٦.٥٣٣٢٥٥١٨٣٨١٨رانا جمال حسن على٩٣٠٥ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٤٢٥٣.٥١٨٣٩١٧رانيا كمال احمد أبو مسلم٩٣٠٦ ٥٣

٧٩٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٤١٨٣٩.٥١٨رحمه السيد راضى مصطفى٩٣٠٧ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٥٥٩٣٧٢٦٠.٥١٧.٥٣٩.٥١٨.٥رحمه جمال سالم سريع محمود٩٣٠٨ ٥٤

٧٨٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٨٣٨.٥١٨.٥رحمه عالء شعبان عبدالمعطى٩٣٠٩ ٥٧.٥

٦٠٢٥.٥٤٦٣٠٢٠٢١٧.٥٣٦١٧رفيده دمحم عبدالرحمن احمد٩٣١٠ ٤٠.٥

٦١.٥٣٠٤٩٣٣.٥٢١٩١٨٣٤.٥١٧.٥رنا خالد عبدالحميد حسن٩٣١١ ٤٥

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧١٨٣٩١٧.٥ريم احمد دمحم البدرى٩٣١٢ ٥٦

٧٤٣٦.٥٥٧٣٥٢٥٨.٥١٨٣٦.٥١٨ريم دمحم عيد سريع محمود٩٣١٣ ٥٦

٦٥٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٥.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥ريم دمحم محمود عبدهللا٩٣١٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٥.٥٢٠.٥١٩٣١٧.٥٣٢.٥١٦زهراء محمود ابوبكر السيد ابراهيم٩٣١٥ ٣٧

٦٢.٥٣٢.٥٥٠٣١.٥٢٢٢١٥.٥٣٦.٥١٧سهيلة هاني عبدهللا دمحم٩٣١٦ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٧١٧سوزان عاطف على قناوى٩٣١٧ ٣٧.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٤٣٠٢٥٣١٨٣٦.٥١٦شروق عادل عبدالمعطي علي٩٣١٨ ٥٧
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٧٦٣٦٥٧.٥٣٥.٥٢٦٤١٦٣٦١٦شروق مصطفى كامل عبدالرسول٩٣١٩ ٥٩

٧٦٣٥.٥٥٧٣٦.٥٢٦٢١٦٣٦١٧شهد احمد دمحم سليمان٩٣٢٠ ٥٧

٦٨٣٣٤٩٣٠٢٢٥١٦.٥٣٨١٦.٥شهد هشام خلف احمد٩٣٢١ ٤٥

٦٣.٥٣٣٥٠٣٠٢٢١.٥١٧٣٨١٦شهد وليد سعيد عبدالسالم٩٣٢٢ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠شيماء دمحم سليمان سالم٩٣٢٣ ٠

٦٦٣٠٤٩.٥٢٤.٥٢١٨١٦٣٨١٦شيماء هيثم عبده ابراهيم٩٣٢٤ ٤٨

٦٧٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٥١٦٣٨١٧صابرين ابراهيم صابر عوض هللا٩٣٢٥ ٤٧.٥

٦٣.٥٣٦.٥٥٠٣٠٢٢٨١٦.٥٣٣١٧فاطمه احمد ابراهيم دمحم٩٣٢٦ ٤٨

٦٩.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٣٢٤٧.٥١٥.٥٣٥.٥١٧فاطمه عالء دمحم ابو ضيف٩٣٢٧ ٥٥

٦٢٣٢.٥٣٩٢٢٢٠١١٥.٥٣٢.٥١٧.٥فتحيه سعيد عياد عبدهللا٩٣٢٨ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٢٢٤٤١٧٣٦.٥١٧.٥فرح سليمان السيد سليمان٩٣٢٩ ٥٤.٥

٧٠٣٨٥٠٣٤٢٤٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٧لمياء دمحم احمد علي٩٣٣٠ ٥٣.٥

٦٠٣٧.٥٤٦٣١٢٢٠.٥١٦٣١.٥١٨ماهيتاب رضا حماد دمحم٩٣٣١ ٤٦

٦١٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢١٦١٦٣٤.٥١٧مروة حمدى دمحم عيسى٩٣٣٢ ٤٥

٧٠.٥٣٣٤٦٣١٢٢٥.٥١٦٣٣.٥١٨مريم احمد جمعه جنيدي٩٣٣٣ ٤٥

٧١.٥٣٨٥٧٣٥٢٥٩١٦٣٥١٨.٥مريم عبدالعليم حمدان احمد٩٣٣٤ ٥٧.٥

٥٤.٥٣٠.٥٤٥٢٣.٥١٩٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٧مريم دمحم ابوالسعود أحمد٩٣٣٥ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٧٠.٥١٨٣٧١٨مريم معوض طه احمد٩٣٣٦ ٥٧.٥

٧١.٥٣٧٥٥.٥٣٨٢٥٥.٥١٨٣٩١٨ملك السيد على دمحم٩٣٣٧ ٥٣.٥

٧٣٣٨.٥٥٥٣٨٢٦١.٥١٨٣٩١٨منةهللا ابوبكر دمحم احمد٩٣٣٨ ٥٧

٦٨.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٣٢٤٤١٧.٥٣٧.٥١٧.٥منةهللا احمد السيد عرفه٩٣٣٩ ٥١.٥

٧٦٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٧٠.٥١٧٣٧.٥١٧منةهللا عبدالناصر حماد دمحم٩٣٤٠ ٥٨.٥

٦٠٣١٤٥٢٣١٩٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٧منةهللا على احمد دمحم٩٣٤١ ٣٤.٥

٦٤٣١.٥٥٠.٥٣٥٢٣١.٥١٧.٥٣٧.٥١٧.٥منه دمحم السيد دمحم٩٣٤٢ ٥٠.٥

٧٥٣٧.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٧.٥منه دمحم فاروق فؤاد٩٣٤٣ ٥٧

٧٤.٥٣٧.٥٥٥٣٩٢٦٢١٧.٥٣٧.٥١٧منى دمحم عبدالهادي دمحم٩٣٤٤ ٥٦

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨٣٦.٥١٧.٥منى محمود مكي علي٩٣٤٥ ٥٩

٦٨٣٨.٥٥٥٣٤٢٤٨.٥١٧.٥٣٦١٦.٥مى السيد عبدالسالم نصر٩٣٤٦ ٥٣

٧٤.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٦٧١٨.٥٣٧١٨مى دمحم سيد بركات٩٣٤٧ ٥٦

٦٧.٥٣٨٥٣.٥٣١٢٣٥١٨٣٨.٥١٧ندى حجازى قاسم عصران٩٣٤٨ ٤٥

٧٠٣٨٥٤.٥٣٨٢٤٥.٥١٨٣٦١٨نورهان حسن فوزى دمحم٩٣٤٩ ٤٥

٦٧٣٥.٥٤٥.٥٣٢٢٢٥١٨٣٦١٧نورهان عادل احمد محمود٩٣٥٠ ٤٥
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٦٠٣٦٤٥٣٥٢٢١١٦٣٦.٥١٦.٥نورهان دمحم السيد دمحم٩٣٥١ ٤٥

٦١٣٨.٥٥١.٥٣٩.٥٢٣٨١٧٣٥.٥١٦.٥نورهان دمحم شعبان دمحم ابو المكارم٩٣٥٢ ٤٧.٥

٧١.٥٣٧٥٤.٥٣٦٢٤٤١٧٣٦١٦.٥هايدي خالد محمود صبري٩٣٥٣ ٤٥

٧٠٣٥٥٥.٥٣٣٢٤٣.٥١٧٣٦.٥١٧.٥هايدى هانى دمحم حسنين٩٣٥٤ ٥٠

٧٠.٥٣٧.٥٥٤٣٤٢٤٦.٥١٧٣٦.٥١٧.٥هبه هللا السيد دمحم السيد٩٣٥٥ ٥٠.٥

٧١.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٠١٩٣٩١٦.٥هبه شعيب احمد دمحم٩٣٥٦ ٥٣

٧٤.٥٣٨٥٥٣٩.٥٢٦١١٩٣٩١٨هدى حسن حسن علي٩٣٥٧ ٥٤

٧٠.٥٣٠٥٤٣٤٢٣٣.٥١٨.٥٣٩١٧.٥هند خالد عيد سالم٩٣٥٨ ٤٥

٧١٣٦٥٤.٥٣٥.٥٢٤٨١٨.٥٣٩١٧.٥هند عمر عبدالعزيز دمحم العلى٩٣٥٩ ٥١

٧٤.٥٣٥.٥٦٠٣٨٢٦٦١٩٣٦١٧.٥هند دمحم عبدالرزاق عطية شناف٩٣٦٠ ٥٨

٦٠.٥٣٠٤٥٣٢٢١٢.٥١٨.٥٣٧١٧.٥يارا صبحى عبدالعزيز ابوبكر٩٣٦١ ٤٥

٧٥٣٦٥٥٣٧.٥٢٥٦١٩٣٨١٧.٥ياسمين عبدالناصر دمحم معوض٩٣٦٢ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٨٣٨١٨ياسمين مصطفى عبدالعاطى عبد الرحمن٩٣٦٣ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥٠٣٢١٧احمد سعيد على احمد٢٢٨٨٢ ٤٨

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢٣٠٣١١٦دمحم سيد سالم سالم الرماح٢٢٨٨٣ ٥٠
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ابوصوير ترعة ٥ تعليم اساسى اعداديةاالدارة المدرسة
١١.٥١٠١٥٣٦١.٥٦.٥١٠٦ورده عواد عبدالهادى سالمه٨١٤٩ ٢٢

٦٦.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٥٢٤٠.٥١٨٣٩.٥١٧احمد ابراهيم عودة عيد٩٣٦٤ ٤٨

٧٠٣٨٥١.٥٣٦.٥٢٤١١٨.٥٣٨١٧.٥احمد صالح جوده سويلم٩٣٦٥ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٠٤١٧.٥٣٣.٥١٧.٥احمد صالح عبدالعزيز حسن٩٣٦٦ ٣٩.٥

٦٨.٥٣٢.٥٥٢٣٦.٥٢٣٦١٩٣٨١٧.٥اسالم سويلم جوده سويلم٩٣٦٧ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٨٣٢.٥٢٠٥.٥١٨٣٩١٧.٥السيد دمحم السيد ابراهيم٩٣٦٨ ٣٥

٥٠٣٠٤٥.٥٣٠١٩٦١٨.٥٣٢١٦.٥بكر احمد ابراهيم سالم٩٣٦٩ ٤٠.٥

٦١٣٣.٥٤٥.٥٣٣.٥٢١٨.٥١٨.٥٣٤١٧جمال عادل عبدالسميع على٩٣٧٠ ٤٥

٥٣٣٠.٥٤٧.٥٣١.٥٢٠٧.٥١٩٣٦١٦.٥حسن رافت ابراهيم مرسى دمحم٩٣٧١ ٤٥

٦٧٣٦.٥٥٠٣٧٢٣٨١٨.٥٣٩١٧سعيد احمد دمحم ابراهيم احمد٩٣٧٢ ٤٧.٥

٦٩.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٣٩.٥١٨.٥٣٥.٥١٨عبدالرحمن مسلم حسن سليم٩٣٧٣ ٤٥.٥

٦٠٣٢.٥٤٩٣١.٥٢١٨.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥عبدالملك مروان عودة فرج٩٣٧٤ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٨.٥٣٦١٧عمر عبدالعزيز ادريس عبدالعزيز٩٣٧٥ ٤٥

٤٤٢٤٣٦٢١١٥٦١٨.٥٣٠.٥١٦دمحم ايمن احمد عبدالمنصف٩٣٧٦ ٣١

٥١.٥٢٥.٥٤٥٢٠١٧٨١٨.٥٣٣١٥.٥دمحم رافت دمحم على٩٣٧٧ ٣٦

٥٤٢٥.٥٤٥٢٣١٨٥١٩٣٤١٦دمحم سعد عبدالعزيز دمحم دمحم دمحم٩٣٧٨ ٣٧.٥

٧١.٥٣٣٤٩.٥٣١.٥٢٣٢١٩٣٥.٥١٧دمحم عمرو دمحم ابراهيم احمد عباس٩٣٧٩ ٤٦.٥

٤٨٢٣٤٥٢٠.٥١٦٩.٥١٨.٥٣٤.٥١٦.٥محمود ابراهيم عمر شتيوى٩٣٨٠ ٣٣

٤٣.٥٢٣٣٨.٥٢٠.٥١٥٧.٥١٧٣٠١٧محمود سيد عبدهللا حسن٩٣٨١ ٣٢

٤٦٢٤.٥٤٥٢٠.٥١٦٩١٧٣٠١٦محمود مجدى رمضان عبدالعال٩٣٨٢ ٣٣

٤٤.٥٣٠٤٥٢١١٧٣.٥١٨٢٧١٦هيثم محروس سالمه عامر ابراهيم٩٣٨٣ ٣٣

٤٧٢٥.٥٤٥٢١.٥١٧٩١٨٣٣.٥١٧االء دمحم احمد دمحم٩٣٨٤ ٤٠

٦٤٣٠٤٥٢١.٥١٩٥.٥١٨٣٠.٥١٦ايه صالح عواد سويلم٩٣٨٥ ٣٥

٤٣٢١.٥٣٤٢٠.٥١٥٦.٥١٧.٥٢٦.٥١٥بوسى جمال محمود على٩٣٨٦ ٣٧.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٩٢٦٥.٥١٧٣٧.٥١٧سمر ايمن عبدهللا حسن٩٣٨٧ ٥٤

٦٠٢٦٤٥٢١.٥١٨٧.٥١٧.٥٣٢١٧.٥سومية السيد سويلم حسن سليم٩٣٨٨ ٣٥

٤٣٢٢.٥٤٥٢٠.٥١٦٧١٨.٥٣٤١٦شيرين اشرف جمعان حسن٩٣٨٩ ٣٦

٤٨.٥٢٥.٥٤٥٢٢١٨٠١٨.٥٣٠.٥١٦فرح دمحم سليمان على دمحم٩٣٩٠ ٣٩

٧٤.٥٣٦٥٣.٥٣٦٢٤٥١٨٣٧.٥١٥.٥مؤمنه شعبان دمحم عبدالسالم دمحم٩٣٩١ ٤٥

٤٩.٥٢٥٤٥.٥٢١١٧٧١٧.٥٣٦١٧مروه محمود ادريس عبدالعزيز٩٣٩٢ ٣٦

٧١٣٨٥٤٣٥.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٩١٧مريم عاطف سليمان دمحم سالمه٩٣٩٣ ٤٧
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٦٦.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٧.٥١٨.٥٣٥١٦.٥نورهان سليمان سليمان عيد٩٣٩٤ ٣٥

٥٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٣١٨.٥٣١.٥١٦نيره وليد عيد ابراهيم على٩٣٩٥ ٤٠.٥

٥٢٣٠٤٥.٥٢٣١٨٤.٥١٨.٥٣٤.٥١٦هايدى السيد دمحم عوده سليمان٩٣٩٦ ٣٤

٥٢٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٢.٥١٧.٥٣٠١٥.٥محمود سليمان محمود دمحم٢٢٥٠٥ ٤٥
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ابوصوير كمال بدران ع ماالدارة المدرسة
٤٥.٥٢١.٥٣٨.٥٢١١٥٨.٥١٥٣٠.٥١٥.٥ابراهيم حسن ابراهيم حسن٩٣٩٧ ٣٢

٦٠.٥٣٢٤٦.٥٣٠٢٠٤.٥١٦.٥٣١١٦ابراهيم سليمان حسن سليمان٩٣٩٨ ٣٥.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٥٠.٥١٧٣١١٦ابراهيم علي ابراهيم دمحم٩٣٩٩ ٤٩

٤٧٢٦٤٦.٥٢٢١٧٦١٦٢٦١٧ابراهيم دمحم ابراهيم محمود٩٤٠٠ ٣٤.٥

٤١٢٥.٥٣٠.٥٢٠١٤٧١٥٣٠١٥ابوزيد اسماعيل دمحم ابوزيد٩٤٠١ ٣٠

٦٥٣٢٣٦٣٠.٥٢٠٨.٥١٥.٥٣٠١٧احمد ابراهيم سالم سليمان٩٤٠٢ ٤٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٥٣٧٢٥٦.٥١٥.٥٣٥١٧.٥احمد ابراهيم عليوة ابراهيم٩٤٠٣ ٥١.٥

٤٦.٥٣٠٣٧.٥٣١.٥١٧٩.٥١٦.٥٣٣١٣احمد السيد حسن سليمان٩٤٠٤ ٣٤

٤١٢٢٣١٢٠١٤٤١٥٢٧١١.٥احمد السيد على فهمى٩٤٠٥ ٣٠

٤٩٣٠.٥٣١.٥٣١١٨١١٦٣١١٦احمد السيد محمود دمحم٩٤٠٦ ٣٩

٧٠٣٨٥٤٣٧.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٧.٥احمد جمعه ابوساطى دمحم٩٤٠٧ ٤٦

٥١٣٢٤٥٣٠٢٠٣١٦٣٠.٥١٦.٥احمد حسن خليل دمحم٩٤٠٨ ٤٥

٦٠.٥٣٤٤٧.٥٣٠.٥٢٠٩.٥١٦.٥٣٣١٧احمد حمدي الغريب مصطفي٩٤٠٩ ٣٧

٧٤٤٠٥٧.٥٤٠٢٦٤١٦.٥٣٣١٨احمد رمضان رضوان دمحم٩٤١٠ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٢.٥٥٢٣٣٢٢٦١٧.٥٣١١٥احمد زايد عوده عويضه٩٤١١ ٤٥

٥٢٣١.٥٤٥.٥٣٢٢٠٢١٦٣٢.٥١٦احمد سامى دمحم حسن٩٤١٢ ٤١

٤٢.٥٣٠.٥٤٥٢١١٦٩١٥٢٧١٥احمد سعيد صالح عيد٩٤١٣ ٣٠

٦٩٣١٥٥٣٩٢٣٩١٧.٥٣٢١٥.٥احمد سالمه سالم سليمان٩٤١٤ ٤٥

٤٩٢٦٤٥٣٣١٩٣.٥١٧٣٠.٥١٦احمد صبيح دمحم سيد٩٤١٥ ٤٠.٥

٤٥.٥٣٢٤٥٣١١٩١.٥١٦.٥٣٢١٦.٥احمد طلعت ابراهيم دمحم٩٤١٦ ٣٨

٧٧٣٩٥٨٤٠٢٧٠١٥.٥٣٧.٥١٧.٥احمد عماد دمحم عبدالرجال٩٤١٧ ٥٦

٦١.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢١٦١٥.٥٣٥.٥١٦احمد عيد السيد محمود٩٤١٨ ٤٥

٥١٢٥٤٥٢٢.٥١٧٩١٥٣٣١٧احمد فتحى على عبدالرحمن٩٤١٩ ٣٥.٥

٤٥٢٤٤٥٢٢١٧١.٥١٥.٥٣٢١٧احمد دمحم ابراهيم عباس٩٤٢٠ ٣٥.٥

٧٠.٥٣٠.٥٥٢٣٥.٥٢٣٣.٥١٥٣٧١٦.٥احمد دمحم ابراهيم عبدالعزيز٩٤٢١ ٤٥

٦٦.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٢١٥.٥٣٠١٥احمد دمحم احمد احمد٩٤٢٢ ٤٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٣٣٠.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٢.٥١٦احمد دمحم حسن دمحم٩٤٢٣ ٤٥

٥٣٣٠٤٤٣١١٩٠١٣.٥٣١.٥١٦.٥احمد دمحم عبدالرحمن ابو زيد٩٤٢٤ ٣٢

٤٨٢٣٣٥.٥٢٣١٦١١٥٢٥.٥١٥احمد محمود اسماعيل محمود٩٤٢٥ ٣١.٥

٧٦٣٢.٥٥٢.٥٣٨٢٥٢.٥١٥.٥٣٤١٦.٥احمد هانى السيد محمود٩٤٢٦ ٥٣.٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١٢.٥١٥٣١١٥احمد وليد عبداللطيف ابراهيم٩٤٢٧ ٤٧
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٥١.٥٢٤.٥٤٥٢٣.٥١٨٣.٥١٥.٥٣٠١٥اسالم احمد عبدالوهاب احمد٩٤٢٨ ٣٩

٦١٢٤٤٥٢١١٨٧.٥١٥٣٤١٧اسالم سمير دمحم السيد٩٤٢٩ ٣٦.٥

٥٢.٥٢٥.٥٤٥٢١١٨٠١٥٣٠١٥اسالم محمود محمود قاسم٩٤٣٠ ٣٦

٦٤٢٥٤٥٣٠١٩٩١٥٣٣١٦اسماعيل دمحم فهمى احمد٩٤٣١ ٣٥

٤٤٢١.٥٣٧٢١١٥٦١١.٥٣٠١٥اسماعيل دمحم دمحم اسماعيل٩٤٣٢ ٣٢.٥

٥٣.٥٢٤٤٥٢٣.٥١٨٠١٥٣٣١٥.٥اسماعيل وائل اسماعيل عربي٩٤٣٣ ٣٤

٤١٢٠.٥٣٧.٥٢١١٥١.٥١٣.٥٣٢١٥اشرف خالد على اسماعيل٩٤٣٤ ٣١.٥

٥٥٢٦٤٥٢٣١٨٢.٥١٥٣٣١٥.٥السيد دمحم السيد عبدالسالم٩٤٣٥ ٣٣.٥

٦٢٢٦٤٥٢٣١٩٤.٥١٥٣٦١٦السيد دمحم عامر حسينى٩٤٣٦ ٣٨.٥

٤٠.٥٢١٣٨.٥٢١١٥٢١٠٢٤١٣امير عبدالواحد دمحم عبد الجواد٩٤٣٧ ٣١

٤٣٢٥.٥٤٥.٥٣٠.٥١٧٧.٥١٣٣١١٥حسن رضا حسن عباس٩٤٣٨ ٣٣

٦٧٣٢.٥٥٣٣٤.٥٢٢٥.٥١٥٣٥١٥حسن دمحم حسن عبدالمعبود٩٤٣٩ ٣٨.٥

٤١.٥٣٠٤٦.٥٣٠١٨٢١٢.٥٣٠١٣حمدى طارق عبداللطيف دمحم٩٤٤٠ ٣٤

٦٥٣٠٤٩.٥٣٣٢٢٧.٥١٥٣٠١٦.٥خالد عماد عوده جمعان٩٤٤١ ٥٠

٦٣٣١٥٠٣٤.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥رياض بهاء الدين دمحم حلمى٩٤٤٢ ٥٦

٧١.٥٣٨٥١٤٠٢٥٢.٥١٦٣٥.٥١٦.٥زياد رمضان محمود دمحم٩٤٤٣ ٥٢

٤٠٢٠.٥٣٥.٥٢٣.٥١٥٢.٥١٥٣٠١٠سعيد السيد ابراهيم دمحم٩٤٤٤ ٣٣

٤٤.٥٢٠.٥٣٨٣٠.٥١٦٦.٥١٥٢٦١٥سليم سالمان سليم سالم٩٤٤٥ ٣٣

٤٨.٥٢٠.٥٤٥.٥٢٣.٥١٧١.٥١٥٣١١٥سليمان اسامة حسن سليمان٩٤٤٦ ٣٣.٥

٤٤.٥٢٠.٥٣٨٢٣١٥٩١٥٣٠١٣.٥طه سعيد دمحم عبدالعزيز٩٤٤٧ ٣٣

٧٧٣٧٥٩٤٠٢٧٠.٥١٧٣٦١٦.٥عاطف احمد عبدالعزيز عبداللطيف٩٤٤٨ ٥٧.٥

٤٣.٥٢٠.٥٣٥.٥٢١١٥٢.٥١٣.٥٣٠.٥١٢عبدالرحمن احمد دمحمالشحات ابراهيم٩٤٤٩ ٣٢

٤١٢١٣٥.٥٢١١٥١.٥١٥٣٠١٥عبدالرحمن دمحم الدسوقى مبارك٩٤٥٠ ٣٣

٤٨٢٠.٥٤٥٣٠١٨١.٥١٦٢١١٥عبدهللا رمضان عبد الغفار رمضان٩٤٥١ ٣٨

٦١.٥٢٠٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٠.٥١٥عبدهللا سليمان عواد حماد٩٤٥٢ ٤٩

٥١.٥٢٢٤٥٣٠.٥١٨٣١٦٣٢١٥عبدهللا عوده سليم حمدان٩٤٥٣ ٣٤

٦٤.٥٢٤٤٨.٥٣٧.٥٢١٩.٥١٦.٥٣٢١٥على رضا الصادق دمحم٩٤٥٤ ٤٥

٥٠٢٤.٥٤٥.٥٢٢١٧٥.٥١٦.٥٣٠١٥على عصام عبدهللا عبد السالم٩٤٥٥ ٣٣.٥

٧٥.٥٣٠٤٩٣٥.٥٢٣٧.٥١٦٣٧١٥عمار سعيد دمحم حسين٩٤٥٦ ٤٧.٥

٥١.٥٢٣٣٨.٥٢٠١٧٤.٥١٥٣٠١٧عمار عاطف شعبان دمحم٩٤٥٧ ٤١.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٧٣٨.٥٢٦٢١٦٣٣١٧عمرو اشرف سعيد حسن٩٤٥٨ ٥٣.٥

٤٠٢٣٤٥.٥٢١١٦٣١٥.٥٣٢١٥.٥فارس بركات ابراهيم سالم٩٤٥٩ ٣٣.٥
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٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٧١٧٣٩١٦.٥فارس دمحم ابراهيم الصادق٩٤٦٠ ٥٩

٦٠.٥٣٤٥٤.٥٣٤٢٣٤١٦.٥٣٤١٨فتحي دمحم فتحي عبدالهادي٩٤٦١ ٥١

٦٦٣٠.٥٥٠٣٣.٥٢٢٥١٧٣٥.٥١٧كريم ايمن انور احمد٩٤٦٢ ٤٥

٦٣٢٤٤٥٢٢١٩٩١٥.٥٣٢.٥١٧كريم دمحم عامر حسينى٩٤٦٣ ٤٥

٥٢٢٤٣٨.٥٢٢١٨٨.٥١٥.٥٣٠١٧كريم دمحم مصطفى سيد٩٤٦٤ ٥٢

٧١٣١.٥٥١٣٥.٥٢٤٠.٥١٦٣٣.٥١٧كريم محمود عبدالعزيز عبداللطيف٩٤٦٥ ٥١.٥

٦٩٣٤.٥٥٢٣٧.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٤.٥١٧مؤمن دمحم حسنين احمد دمحم٩٤٦٦ ٥٥.٥

٤١.٥٢١.٥٣٥.٥٢١١٥٧.٥١٣.٥٣٠١٣مؤمن دمحم دمحم عبدالسالم٩٤٦٧ ٣٨

٤٤.٥٢٤٣٥٢٠١٦٠.٥١١.٥٢٦١٦.٥محسن دمحم محسن محمود٩٤٦٨ ٣٧

٦٣٣٢.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٢١٦دمحم ابراهيم دمحم عبدالفتاح٩٤٦٩ ٤٨

٣٥.٥٧١٠٢٥.٥١٥.٥٢٠١٥.٥دمحم احمد السيد احمد٩٤٧٠ ٠

٦٦٣٦.٥٥١.٥٣٠٢٢٩١٦٣٦١٦.٥دمحم السيد احمد دمحم٩٤٧١ ٤٥

٦١.٥٣٣٥٠.٥٣٠٢٢١١٥.٥٣١١٦.٥دمحم السيد احمد يوسف٩٤٧٢ ٤٦

٦٤.٥٢٤.٥٤٧.٥٢٢٢٠٤.٥١٦٣٥١٦دمحم السيد حسن سليمان٩٤٧٣ ٤٦

٤٦٢٣٣٦٢١١٧١١٥.٥٣٠١٣دمحم السيد شحاته دمحم٩٤٧٤ ٤٥

٤٤٢٢.٥٤٥.٥٢٢١٧٥.٥١٦٣١.٥١٦.٥دمحم السيد عباس حسين٩٤٧٥ ٤١.٥

٤٦٢٦٤٥٢٢١٨٨١٥٣٠١٥.٥دمحم السيد عبدالمنعم دمحم٩٤٧٦ ٤٩

٤٤.٥٢٤٣٢.٥٢٠١٦٢١٥٣٢١٥دمحم السيد دمحم ابراهيم عبدهللا٩٤٧٧ ٤١

٤٠.٥٢٢٣٦.٥٢١١٥٧.٥١٥٢٧١٨دمحم السيد دمحم عبدالسالم٩٤٧٨ ٣٧.٥

٤٣٢٤.٥٤٥٢٠١٧٧.٥١٥٣٣١٦دمحم حسن احمد البدوى٩٤٧٩ ٤٥

٥٣٢٦٤٧.٥٢٠.٥١٨٨.٥١٥٣٢١٦دمحم حسن حامد دمحم بسيوني٩٤٨٠ ٤١.٥

٧٠٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٥٣.٥١٥٣٣١٨دمحم حسن دمحم عبدالعزيز٩٤٨١ ٥٠.٥

٧٦.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٦٨١٦.٥٣٧١٨دمحم خالد حسن سليمان٩٤٨٢ ٥٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٧.٥٢٦١.٥١٧٣٦١٨دمحم خالد محمود عربي٩٤٨٣ ٥٢

٤٥.٥٣٠٤٥٣١.٥١٨٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٧دمحم رضا عبدالعاطى دمحم٩٤٨٤ ٣٢.٥

٤٨.٥٢٦٣٨٣١١٧٦.٥١٥.٥٣٤١٨دمحم سامى دمحم السيد٩٤٨٥ ٣٣

٤٦٣٢٤٥٣٠١٩٠١٥.٥٣١١٨دمحم سامى دمحم حسن٩٤٨٦ ٣٧

٦٣.٥٣٠٥١٣٣٢١٥.٥١٦٤٠١٨دمحم سعد دمحم عبدالسالم٩٤٨٧ ٣٨

٤٨.٥٢١٣٥.٥٢٣.٥١٥٨.٥١٦٢٥١٨دمحم سعيد صالح عيد٩٤٨٨ ٣٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٢٣٤٢٤٧١٥.٥٣٥١٨دمحم سويلم سليمان اسماعيل٩٤٨٩ ٤٥

٤٥٣٠٣٨.٥٣٠١٧٩.٥١٥.٥٣٠١٨دمحم شعبان عبدالعظيم عبدالفتاح٩٤٩٠ ٣٦

٤٧٣٠٣٩٢٣١٧٦.٥١٥٣٠.٥١٨دمحم عاطف شعبان دمحم٩٤٩١ ٣٧.٥
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٦٠٣١٤٧٣٠٢١٣١٥٣٧.٥١٨دمحم عامر فتحى منصور٩٤٩٢ ٤٥

٦٦٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٢٢١٥٣٧.٥١٨دمحم عبدالسالم مصطفى عبدالسالم بغدادى٩٤٩٣ ٤٥

٧٥٣٩٥٣.٥٣٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٨١٨دمحم عبدالعال دمحم دمحم٩٤٩٤ ٤٥

٧٦٣٩٥٩.٥٣٧٢٦٣.٥١٦٣٩١٨دمحم عصام ابراهيم احمد٩٤٩٥ ٥٢

٤٦٢٤٣٩٢١١٦٩١٥.٥٣٧١٨دمحم علي امام عبدالغنى٩٤٩٦ ٣٩

٧٦.٥٣٨٥٢.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٦٣٦١٨دمحم عمر ابراهيم دمحم٩٤٩٧ ٤٥

٧٣.٥٣٧.٥٥١٣٦٢٤٣.٥١٥٤٠١٨دمحم عوده عواد حماد٩٤٩٨ ٤٥.٥

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٣.٥١٨دمحم متولى ربيع متولى٩٤٩٩ ٤٥

٤٤.٥٣١.٥٣٨.٥٣٠١٨٠.٥١٥٣٤١٨دمحم محب دمحم السيد٩٥٠٠ ٣٦

٤١.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٦٩١٥٣٢.٥١٥.٥دمحم دمحم سالمة ابراهيم٩٥٠١ ٣٦

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٨٧.٥١٥٣٤.٥١٦دمحم محمود عبدالسميع السيد٩٥٠٢ ٣٧

٧٢٣٥٤٩٣٢٢٣٣٢٠٣٣.٥١٧.٥دمحم ممدوح دمحم احمد٩٥٠٣ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٧٣٢٢١٦.٥١٥٣٢.٥١٦.٥دمحم هاني عطية عبدالرحمن٩٥٠٤ ٤٥

٧٤٣٥٥٣٣١.٥٢٤٥١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم هانى محمود اسماعيل٩٥٠٥ ٥١.٥

٤٩٢٥.٥٤٥٢١١٨٩.٥١٥٣٥١٦.٥دمحم وائل دمحم على٩٥٠٦ ٤٩

٤٢.٥٣٠٣٧٢٠.٥١٧٥١٣.٥٣٠١٧دمحم وليد السيد كمال٩٥٠٧ ٤٥

٦١.٥٣٠.٥٤٥٢٤٢١١١٥٣٣.٥١٧محمود السيد دمحم السيد٩٥٠٨ ٥٠

٤٥.٥٣٠٣٧.٥٢٠.٥١٧٨.٥١٥٢٧.٥١٦محمود حسن ابراهيم حسن٩٥٠٩ ٤٥

٧٢٣٣.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٣٨.٥١٥٣٥.٥١٨محمود عبدالمنعم اسماعيل عبدالعزيز٩٥١٠ ٥٣

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٥١٦محمود لطفى دمحم فؤاد٩٥١١ ٤٨

٦١٣٣٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٣.٥١٨.٥محمود دمحم عبدالعظيم عبدالفتاح٩٥١٢ ٥٤

٦٠٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٤.٥١٦.٥محمود مصطفى سعد عطية٩٥١٣ ٥٧

٥٠٣٠٤٥.٥٢٣٢٠٢.٥١٥٣٦١٥.٥مروان احمد محمود دمحم٩٥١٤ ٥٤

٤٧٣٠٣٧٢١١٨٢٢٠٣٤١٥.٥مروان جمعة فتحى صابر٩٥١٥ ٤٧

٤٤.٥٢٥٤٥٢١.٥١٧٦١٢.٥٣٠.٥١٦.٥مصطفى دمحم حمزه دمحم٩٥١٦ ٤٠

٥٥٢٤.٥٣٧.٥٢١١٨٣١٥٣٠١٥مصطفى محمود مصطفى دمحم٩٥١٧ ٤٥

٦٨.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢١٦١٥٣٤١٦معاذ اسامة محروس حفنى بكرى٩٥١٨ ٤٩

٦٥.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٧١٥٣١١٥هادي السيد هادي ابراهيم٩٥١٩ ٥٥

٧٤٣١.٥٤٩٣١٢٣٧.٥١٥٣٤١٧وليد عبده يسرى عبده٩٥٢٠ ٥٢

٤١٢١٣٤.٥٢١١٥٤.٥١٥٢٥١٥.٥يحيى ابراهيم سالم عيد٩٥٢١ ٣٧

٧٥٣٢٥٢.٥٣٤.٥٢٤٨١٥.٥٣٥١٧.٥يوسف احمد دمحم دمحم٩٥٢٢ ٥٤

٦٧٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢٢٤١٥٣٠١٩يوسف تامر جمال حسين٩٥٢٣ ٤٥
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٤٣.٥٢٥٤٥٢٣١٧٧.٥١٥٣١.٥١٦.٥يوسف على منصور على٩٥٢٤ ٤١

٧٣٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٦١٧.٥يوسف فتحى طلبه يوسف٩٥٢٥ ٥١

٧٦.٥٤٠٥٧٣٨٢٦٩١٦٣٣.٥١٥يوسف دمحم ابراهيم سالمه٩٥٢٦ ٥٧.٥

٦٠٣٥٤٥٣١٢٢٠١٥٣٠١٥.٥يوسف دمحم حسانين دمحم٩٥٢٧ ٤٩

٧٥.٥٣٩٥٤٣٩٢٦٦١٥.٥٣٢١٧يوسف دمحم حسن ابراهيم٩٥٢٨ ٥٨.٥

٦٣.٥٣٢٤٥.٥٣٧٢٢٧١٦٣٥.٥١٦يوسف دمحم فارس رضوان٩٥٢٩ ٤٩

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٥.٥٣٦.٥١٦يوسف دمحم كامل احمد٩٥٣٠ ٥٨

٦٦.٥٣٤٤٥٣٨٢٣٥١٥.٥٣٦.٥١٦يوسف دمحم مسلمى عبدالنبى٩٥٣١ ٥١.٥

٦٠.٥٢٤.٥٤٥٣١٢١٠١٥٣٥.٥١٦اسراء حسين على سليمان٩٥٣٢ ٤٩

٦٧٢٣.٥٤٥٣٢٢١٧.٥١٥٣٥١٦اسراء دمحم السيد دمحم٩٥٣٣ ٥٠

٤٦٢٤.٥٣٧.٥٢١١٧٤١٥٣٥١٥.٥اسراء دمحم عبدالسالم دمحم٩٥٣٤ ٤٥

٤٨٢٤٣٦.٥٣٠١٨٣.٥١٥٣٦١٥االء احمد دمحم محمود٩٥٣٥ ٤٥

٧١٣٥.٥٤٨.٥٣٤٢٤٠١٥٣٦١٥.٥االء جمال كامل حسن٩٥٣٦ ٥١

٧٠٣١.٥٤٩٣٣٢٣٥.٥١٥٣٦١٦امل أحمد موسى دمحم٩٥٣٧ ٥٢

٧٢.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٦٧١٥٣٨١٦اميره ابوزيد السيد دمحم٩٥٣٨ ٥٨

٦٠٢٤.٥٣٧٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥اميره السيد عبدالعزيز محمود٩٥٣٩ ٤٧

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦.٥٣٧١٥.٥انجى على حسن سالم٩٥٤٠ ٦٠

٦٨٣٣٤٥٣٣٢٣١.٥١٥٣٦١٥اهداء السيد سليمان اسماعيل٩٥٤١ ٥٢.٥

٤٥٢٦٣٣.٥٣٠١٧١١٥٣٣.٥١٥اهداء حامد سيد عبدالعاطي٩٥٤٢ ٣٦.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥٢٠٣٧.٥١٥.٥ايات جمال ابراهيم مهدى٩٥٤٣ ٥١.٥

٦٦٣٠٣٤.٥٣٥٢٢٤.٥٢٠٣٧١٥ايمان دمحم السيد دمحم٩٥٤٤ ٥٩

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣٢٢٤١٥٣٧١٥ايمان دمحم دمحم السيد٩٥٤٥ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٨٣٣٢٤٠١٥٣٧.٥١٥ايمان دمحم مسلم سليمان٩٥٤٦ ٥٦

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٠.٥١٦ايه احمد منصور زكى٩٥٤٧ ٥١

٧٥٣٢.٥٥١.٥٣٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٦١٦.٥ايه سليمان دمحم عبدالعال٩٥٤٨ ٥١.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣٣٤٢٥٣.٥١٥٣٥١٦ايه ياسر عبدالحميد عبداللطيف٩٥٤٩ ٥٦.٥

٦٠٣١٤٥٢٣.٥٢١٣.٥١٥٣٢.٥١٦بدور حمادة عبدهللا عبدالقادر٩٥٥٠ ٥٤

٤٥٢٣.٥٤٧.٥٢١١٧٢١٥٣٥.٥١٦بسمة اسامة السيد عبدالسالم٩٥٥١ ٣٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٦.٥٣١.٥٢٥١١٥٣٧١٦.٥بسمة رمضان على رمضان٩٥٥٢ ٥٧

٦٢.٥٣٣٤٨٣٠٢٢٧.٥١٥٣٦١٥.٥بسنت عيد دمحم عبدالرازق٩٥٥٣ ٥٤

٧٨.٥٣٧.٥٥٧٣٦٢٦٧١٦٣٧١٦جيهان فرحان محمود اسماعيل٩٥٥٤ ٥٨

٦٦٣٠٥١.٥٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣٥١٦.٥حسناء حسن دمحم عبدهللا٩٥٥٥ ٥٥
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٦٩٣٣.٥٥٤.٥٣٠٢٣٨١٦.٥٣٢.٥١٦.٥حنين عوض عطية عبدالرحمن٩٥٥٦ ٥١

٧٧٣٤٥٥٣١.٥٢٥٤.٥١٥٣٣.٥١٦حنين محمود السيد محمود٩٥٥٧ ٥٧

٠٠٠٠٠٠٢٠٠حياه ابراهيم عبدالعال ابراهيم٩٥٥٨ ٠

٧٥.٥٣٦.٥٥٣٣٣٢٥٠١٥٣٧١٦خلود السيد دمحم احمد٩٥٥٩ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٦١٥٣٦١٦.٥خلود دمحم جمعه عياد٩٥٦٠ ٥٢

٧٢٣١.٥٥١.٥٣٠٢٤٠١٥٣٧١٦.٥خلود دمحم عبدالرحمن ابوزيد٩٥٦١ ٥٥

٦٧٣٥٥٠.٥٣٢.٥٢٤٠١٥٣٣١٦.٥دعاء محمود دمحم علي ابراهيم٩٥٦٢ ٥٥

٧٤.٥٣٦٥٤٣٣٢٥٥.٥١٥٣٧١٥دعاء ياسر عبدالمنعم عبدالعزيز٩٥٦٣ ٥٨

٧٤٣٢٤٩.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٦١٥دينا عبدهللا عبدالرازق قاسم٩٥٦٤ ٥٢

٧٩٣٨.٥٥٩٣٦.٥٢٧١١٥.٥٣٤.٥١٥.٥رانيا رضا سليمان حسين٩٥٦٥ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٦٣٦.٥٢٦٧١٥.٥٣٦.٥١٥.٥رحمة سعيد دمحم عبدالرجال٩٥٦٦ ٥٨

٧٧٣٦.٥٥٦٣٦.٥٢٦١١٥.٥٣٧١٥.٥رحمه عبدهللا عليان موسى٩٥٦٧ ٥٥

٦٥٣٣٤٦.٥٣٢٢٢٣.٥١٥٣٣١٥.٥رضوة دمحم عبدالرحمن احمد٩٥٦٨ ٤٧

٧٣.٥٣٨٥٤٣٤.٥٢٥٥١٥.٥٣٥١٧رضوة دمحم علي احمد٩٥٦٩ ٥٥

٦٧٣٧.٥٥٢.٥٣٤٢٤٤١٦٣٥١٦رمين محمود جمعه محمود فهيد٩٥٧٠ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٥٣٨١٦رنا احمد السيد دمحم٩٥٧١ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٥.٥٣٧١٦.٥روان احمد السيد دمحم٩٥٧٢ ٥٩

٧٢٣٥.٥٤٩.٥٣٣٢٤٤١٥.٥٣٨١٧.٥روان صابر السيد علي٩٥٧٣ ٥٤

٧٢٣١.٥٤٨.٥٣٤٢٤٢١٨٣٤١٧.٥رويدا سالم عيد دمحم٩٥٧٤ ٥٦

٦٨٣٤٤٨.٥٣٤.٥٢٣٣١٧٣٦١٦ريهام عبدالسالم موسى عمر٩٥٧٥ ٤٨

٧٤.٥٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٦٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥زينب ابراهيم السيد دمحم٩٥٧٦ ٥٩

٦٧٣٥.٥٥١.٥٣٤.٥٢٣٣.٥١٧٣٦.٥١٦زينب سامى حسينى دمحم٩٥٧٧ ٤٥

٧٨٣٩٦٠٤٠٢٧٥١٦.٥٣٥١٧زينب طارق السيد عبدهللا٩٥٧٨ ٥٨

٦٨٣٦.٥٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥.٥٣١١٥ساره احمد سالم ابراهيم٩٥٧٩ ٥١

٦٠٣٤٤٧٣٠٢٢٤١٦٣٢.٥١٧ساره احمد مصطفى ابراهيم٩٥٨٠ ٥٣

٧٥.٥٣٨.٥٥٨٣٧.٥٢٦٥.٥١٥٣٣١٥.٥ساره اسامة أحمد دمحم دمحم٩٥٨١ ٥٦

٥٣٣٥.٥٥٥٣٠٢٢٥.٥١٥.٥٣٥.٥١٧ساره نادر عرفه منصور٩٥٨٢ ٥٢

٦٠٣٢.٥٥٢٣٠٢٢٧.٥١٥٣٤١٦.٥سلمى عبدالرحمن يوسف حسين٩٥٨٣ ٥٣

٧٥.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٢١٥.٥٣٧.٥١٧سهيلة ثروت فؤاد محمود٩٥٨٤ ٥٨

٧٧٣٩٥٩٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٦١٥.٥سهيلة سماحه السيد على٩٥٨٥ ٥٠

٦١٣٦٥٥٣٣.٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٥.٥١٥.٥سهيلة عادل دمحم طلبه٩٥٨٦ ٥٣

٦٣٣٤٥٠٣١٢٢٩١٧٣٤١٧شاهندا هاشم دمحم لطفى٩٥٨٧ ٥١
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٦٤٣٢.٥٥١.٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٧.٥٣٥١٧شاهنده دمحم عبدالعظيم عبدالرازق٩٥٨٨ ٥١

٦١٣٢.٥٤٨٣٠٢٢١.٥١٦٣٣.٥١٦.٥شروق ايمن عبدالرحمن دمحم٩٥٨٩ ٥٠

٦٢.٥٣١٤٧.٥٣٠٢٢٣١٦٣٣.٥١٦شروق تامر عبدالعزيز عبدالقادر٩٥٩٠ ٥٢

٥٣٣٢٤٥.٥٢١١٩٩.٥١٥.٥٣١١٦.٥شروق حنيدق عبدالعاطى ابراهيم على٩٥٩١ ٤٨

٦٥٣٤٥١٣٣.٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥شروق وحيد دمحم السيد٩٥٩٢ ٥٥

٥١٣٠٤٩٢٢.٥٢٠٤.٥١٥.٥٣٣١٦شرين صالح سليم حمدان٩٥٩٣ ٥٢

٦٥٣٠٤٩٣٠٢٢٥١٧٣٧١٦.٥شهد احمد سمير احمد٩٥٩٤ ٥١

٤٨٢٥.٥٤٨٢٣.٥١٩٩١٦٣٠١٧شهد فوزى اسماعيل ابراهيم٩٥٩٥ ٥٤

٦٥.٥٣٥.٥٥٢٣٠٢٤٠١٦٣١١٦.٥شهد دمحم احمد سليمان٩٥٩٦ ٥٧

٦٣٣٠٥٠.٥٣١.٥٢٢٧١٧٣٤.٥١٧.٥شيماء سعيد دمحم عبدالرجال٩٥٩٧ ٥٢

٧٢.٥٣٦.٥٥١.٥٣٦٢٥٠.٥١٧٣٤١٦.٥ضيي سامح عبدالعزيز عبدالباري٩٥٩٨ ٥٤

٦٩.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٠٢٣٨.٥١٧٣٤١٥عزيزة دمحم دمحم دمحم مهدي٩٥٩٩ ٥٤

٥٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١١١٦.٥٣٠١٥فاتن سامى عيد اسماعيل٩٦٠٠ ٥٣

٥٠٢٢.٥٤٥٢١١٧٨١٥.٥٣٠١٧.٥فاطمه السيد عامر حسينى٩٦٠١ ٣٩.٥

٧٣.٥٣٠.٥٥٤٣٤٢٥٠١٨٣٦١٧.٥فاطمه بشارة حمد احمد٩٦٠٢ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٦٨١٦.٥٣٦١٧.٥فاطمه حسن احمد دمحم٩٦٠٣ ٥٧

٤٧٢١٤٥٢٠.٥١٧٣١٦.٥٣١١٧.٥فاطمه على مصطفى على٩٦٠٤ ٣٩.٥

٧٦٣٢.٥٥٨.٥٣٩٢٦٤١٦.٥٣٦.٥١٧.٥فايزة محمود السيد على٩٦٠٥ ٥٨

٧١٣٠٤٨٣٥.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٧١٨فرح سعيد دخيل احمد مطرود٩٦٠٦ ٥٢

٦٨٢٣٤٥.٥٣٠٢١٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٧كريمة محمود عبدالرحمن سليمان٩٦٠٧ ٥١

٧٤.٥٣٠٥٠.٥٣٢٢٤٧١٥٣٨.٥١٥مروة ياسر دمحم دمحم٩٦٠٨ ٦٠

٧٨.٥٣٤.٥٥٣٣٦.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥مريم اشرف سعد دمحم٩٦٠٩ ٥٨

٧٦٣٢.٥٥١.٥٣٨٢٥٣١٧.٥٣٥١٧مريم اشرف فرج خضر٩٦١٠ ٥٥

٦٦٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٩١٧٣٧١٦.٥مريم حمدى فاروق دمحم٩٦١١ ٤٦

٧٨.٥٣٥.٥٥٠٣٣٢٥٠.٥١٦.٥٣٨١٧مريم شاكر دمحم موسى٩٦١٢ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٤٤٦.٥٣٢.٥٢٤١١٦.٥٣٣١٨مريم شعيب عبدالرحمن شعيب٩٦١٣ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٠٤٩.٥٣٥٢٥٠١٧٣٥١٥مريم عماد دمحم دمحم٩٦١٤ ٦٠

٦٩٣١٤٦.٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٩١٧.٥مريم لطفى دمحم فؤاد٩٦١٥ ٤٨

٧٦.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٤٣.٥٢٠٣٩١٧مريم دمحم عاشور رمضان٩٦١٦ ٥٤.٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٨٣٨.٥١٦.٥مريم دمحم عبدالعزيز دمحم٩٦١٧ ٥٨.٥

٦٠.٥٢٤٤٥٢٢.٥١٩١١٥٣٤.٥١٦.٥مريم محمود عبدالرازق قاسم٩٦١٨ ٣٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٦٣٩١٩ملك دمحم عبدالسالم شعيب٩٦١٩ ٥٩
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٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٢١٥ملك مدحت ناجي طلب٩٦٢٠ ٤٦

٧٢٣٠٥١.٥٣٤٢٤٧.٥١٦٣٥١٧منال عماد دمحم دمحم٩٦٢١ ٦٠

٦١٣٠.٥٤٥٢٠.٥٢٠٢١٦٣٤١٨منةهللا احمد حسن احمد٩٦٢٢ ٤٥

٧٨٣٦.٥٤٩٣٧٢٥٧.٥١٨٣٧١٧منةهللا دمحم عبدالهادى دمحم٩٦٢٣ ٥٧

٧١٣٢٤٦.٥٣٤٢٣٦١٧٣٥١٧.٥منه طلعت عامر عبدالحليم٩٦٢٤ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٩٣٨.٥٢٦٩١٨٣٥.٥١٦.٥منه فارس عبدهللا زيدان٩٦٢٥ ٥٦.٥

٦٤.٥٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢٢٩١٦٣٥.٥١٦منه دمحم علي احمد٩٦٢٦ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٦٥٣٣٨٢٥٦.٥١٨٣٦.٥١٨منه محمود احمد عبدالحليم٩٦٢٧ ٥٧

٦٧٣٦.٥٥٢.٥٣٨٢٤٦١٨٣٧.٥١٧منه ناجى السيد عطية٩٦٢٨ ٥٢

٦٤٣١٤٥٢١٢٠٦١٥.٥٣٥١٦منى عوده سليمان عبدالسالم٩٦٢٩ ٤٥

٧٥٣٠٤٨.٥٣٢٢٣٤١٦.٥٣٥١٧منى محمود سالم خضر٩٦٣٠ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٨٥٤٤٠٢٦٥.٥١٥.٥٣٦.٥١٧مي رافت مجاهد محمود٩٦٣١ ٥٦

٧٦٣٧٥١٣٧٢٥٤.٥١٥٣٢.٥١٨ناريمان رافت دمحم عبدالرازق٩٦٣٢ ٥٣.٥

٦٦.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٠١٥٣٣.٥١٥ناهد السيد ابراهيم دمحم٩٦٣٣ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١١.٥٢٠٣٥.٥١٥نجاه حسنين ابراهيم فرغلى٩٦٣٤ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠٢٠٣٥١٥.٥ندى احمد حسن حامد٩٦٣٥ ٤٥

٦٩.٥٢٦٤٦٣٠٢١٨١٥٣٥.٥١٦ندى احمد دمحم عبدالدايم٩٦٣٦ ٤٦.٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢١٢٠٣٤.٥١٦.٥ندى خالد حسن سليمان٩٦٣٧ ٤٩

٧١.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٣١٥٣٤١٥.٥ندى عبدالناصر مصطفى دمحم٩٦٣٨ ٤٥

٧٧٣٤.٥٥٠٣٥.٥٢٤٦١٥٣٧.٥١٦.٥ندى دمحم درويش عبدالوهاب٩٦٣٩ ٤٩

٤٨.٥٢٤.٥٣٨٢١.٥١٦٦.٥١٢.٥٣١١٥ندى دمحم علي عوضين٩٦٤٠ ٣٤

٦٠٢٣.٥٤٥٢٣١٩٦.٥١٥٣٥١٥.٥ندى ناصر عبدالرؤف ابراهيم  طعينه٩٦٤١ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٢٣١٨٨١٥٣٥.٥١٥نورهان سعيد الحسيني دمحم٩٦٤٢ ٣٦.٥

٦٦.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٢٨١٥٣٥.٥١٧نورهان سيد سيد محمود سيد٩٦٤٣ ٤٥

٦٩٣٥٤٨٣١.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٧هايدي اشرف سيد زكريا٩٦٤٤ ٤٨

٦٥٣٢٥١٣٢.٥٢٢٨.٥١٥٣٣١٦.٥هدير صالح سلطان اسماعيل٩٦٤٥ ٤٨

٦٦٣٠٥٠.٥٣٤.٥٢٢٨١٥٣٥١٦هدير عادل دمحم عبده٩٦٤٦ ٤٧

٧٦.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٤٩١٥٣٦١٦.٥هدير مهدى صبرى احمد٩٦٤٧ ٥٢

٦٠٣٢٤٥.٥٣٢.٥٢١٦.٥١٥٣٨١٦هنادى عبدالسالم دمحم الهادى  السيد٩٦٤٨ ٤٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٣٧.٥١٧والء ابراهيم احمد دمحم٩٦٤٩ ٥٥

٦٧.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢١٤٢٠٣٨١٦.٥والء دمحم السيد عبدالرحمن٩٦٥٠ ٣٨

٧٤.٥٣١٤٩٣٠.٥٢٣٣١٥٣٩١٦والء دمحم عبدالفتاح دمحم٩٦٥١ ٤٨
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٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٢١٥٣٤.٥١٦.٥ياسمين رضا عبدالصادق مصطفى٩٦٥٢ ٥٦

٧٥.٥٣٣.٥٥٩٣٥٢٥٩١٥.٥٣٣.٥١٧ياسمين شوادفى دمحم احمد٩٦٥٣ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٩٣٩٢٦٩.٥١٥٣٧١٧ياسمين دمحم علي احمد٩٦٥٤ ٥٦

٦٨٣٠٥٠.٥٣٤٢٣٥١٥٣٥١٧ياسمين دمحم على رمضان٩٦٥٥ ٥٢.٥

٦٩.٥٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٥٣٥١٦.٥ياسمين دمحم فوزي احمد٩٦٥٦ ٥٤

٤٢٣٠٤٥٣٠١٨٢.٥٠٣٠١٥ابراهيم احمد عبدالعزيز حسين٢٢٥٨٩ ٣٥.٥

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٠٠٣١١١.٥احمد صالح احمد عوض هللا٢٢٥٩٠ ٤٠

٤٦.٥٣٠٣٩٣٠١٨٦.٥٠٣٢١٣.٥احمد مدحت طلبه السيد٢٢٥٩١ ٤١

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٠.٥٠٣٠١٥.٥ادهم حسن دمحم دمحم خليفة٢٢٥٩٢ ٤٠.٥

٤٣٢٣.٥٤٥٣٠.٥١٨٤٠٣٠١٥السيد دمحم السيد غريب٢٢٥٩٣ ٤٢

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٥٠٣٠١٥امام على امام عبدالمغنى٢٢٥٩٤ ٤٥

٤٥٣٠٤٥٣٠١٨٣.٥٠٣٠١٥حسن فرحات عبدالقادر حسن٢٢٥٩٥ ٣٣.٥

٤٣٣٠٤٥٣١١٩٤٠٣٠١٥.٥خالد السيد سالم سليم٢٢٥٩٦ ٤٥

٤٤٣٠٤٥٣٠١٨٩.٥٠٣٠١٣.٥زياد السيد عيد دمحم٢٢٥٩٧ ٤٠.٥

٥٣٣٠٤٥٢٣.٥١٨٦٠٣٢١٦زياد شريف حسن مصطفى٢٢٥٩٨ ٣٤.٥

٤٤٢٣٤٥٢٠١٦٦٠٣٠١٥سيد دمحم عباس السيد٢٢٥٩٩ ٣٤

٤٢٣٠٤٥٣٠.٥١٨٣٠٣٠١٥عبدهللا حسن فتحى حسن٢٢٦٠٠ ٣٥.٥

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩١٠٣٠١٥عثمان دمحم عبدهللا مندور٢٢٦٠١ ٣٩

٤٢.٥٣٠٤٥٣٠١٨٣.٥٠٣٠١٥دمحم ابراهيم عبده متولى٢٢٦٠٢ ٣٦

٤٣٣٠٤٥٣٢.٥١٩٦.٥٠٣٢١٥دمحم السيد على سالم٢٢٦٠٣ ٤٦

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥٠٣٣١٥دمحم جمال يوسف السيد٢٢٦٠٤ ٤٧

٤٦.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥١٩١.٥٠٣٢.٥١٥دمحم عبدالعال حسانين احمد مهدى٢٢٦٠٥ ٣٨

٥٣٣٠٤٦.٥٣٥٢٠٢.٥٠٣٤١٦.٥دمحم محمود جودة احمد٢٢٦٠٦ ٣٨

٤٦٣٠٤٥٣٣١٨٦٠٣٤١٦.٥دمحم مدحت طلبة السيد٢٢٦٠٧ ٣٢

٥٤.٥٣٢٤٨٣٦٢١٠٠٣٥١٧دمحم منصور سعد احمد٢٢٦٠٨ ٣٩.٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٦٢٢٢.٥٠٣٥١٧.٥دمحم ناصر فاروق فرج٢٢٦٠٩ ٤٥

٤٤٣٠٤٦٣٤١٩١٠٣٤١٥.٥محمود ابراهيم عيد سالم٢٢٦١٠ ٣٧

٦٥.٥٣٠٤٨.٥٣٤٢٢٤.٥٠٣٤.٥١٦محمود دمحم فتح هللا امين٢٢٦١١ ٤٦.٥

٥١٣٠٤٦.٥٣٤٢٠٣٠٣٣١٦مصطفى شعبان فايز سليمان٢٢٦١٢ ٤١.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣١٢١٣.٥٠٣٤١٦.٥رحمة عبده دمحم السيد٢٢٦١٣ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٨٣٣٢١٦.٥٠٣٥١٦.٥سلمى على المغربى توفيق٢٢٦١٤ ٤٥

٤٧.٥٢٤.٥٤٧.٥٣٥١٩١٠٣٠١٦.٥سهيلة دمحم زيدان عبد المجيد٢٢٦١٥ ٣٦.٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٤٠٤ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٥٢.٥٢٥.٥٤٥٣٢١٩٤٠٣٠١٥.٥عبير دمحم ابراهيم عفاش٢٢٦١٦ ٣٩

٦٢.٥٢٦٤٧.٥٣٥٢٠٧٠٣٦١٧.٥فوزية صالح ابراهيم متولى٢٢٦١٧ ٣٦

٦٠٣٠٤٨٣٦٢١٩٠٣٥.٥١٧.٥ندى دمحم عكاشة عثمان احمد فراج٢٢٦١٨ ٤٥

٦٦٣٠٤٨.٥٣٢٢٢١.٥٠٣٠١٦نورة السيد عبدالفتاح اسماعيل٢٢٦١٩ ٤٥

٦٠٣٠٤٦٣٠٢٠٠.٥٠٣٣.٥١٦هناء مبروك محمود عبدالجواد٢٢٦٢٠ ٣٤.٥

٦٠٣٠٤٩٣٥٢١٩٠٣٦.٥١٨.٥والء دمحم محروس طلبة٢٢٦٢١ ٤٥

٦٣٣٠٤٦.٥٣٤٢١٠.٥١٥٣٣١٧محمود صالح صالح ورداني٢٢٨٤٨ ٣٧

٥١.٥٢٣٤٥.٥٣٣١٩١٠٣٣١٧كريم سليم دمحم سليم٢٢٨٨٤ ٣٨

٦٠٣٠٥٠٣١٢١٦٠٣٥.٥١٧محمود ياسر دمحم عبدالستار٢٢٨٨٥ ٤٥

٦٤٣٠.٥٥٠٣٤٢٢٧٠٣٦١٧ملكه نور احمد امين احمد٢٢٨٨٦ ٤٨.٥

٥٠٣١٤٥٣٠.٥٢٠١.٥٠٣١١٥اسالم عوضين عبد الوهاب ابراهيم٢٢٩٩٩ ٤٥

٤٨٣٠٣٥٢١.٥١٦٩.٥١٠٣٠١٥عبد الرحمن دمحم احمد مراد٢٣٠١٢ ٣٥

٧١٣٠٣٦٢١٢٠٣١٠٣١.٥١٧.٥رحمة عوض راغب امين٢٣٠١٣ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٤٠٥ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

ابوصوير الواصفية ع ماالدارة المدرسة
٦٠.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١١١٦٣٧.٥١٧ابرام ممدوح نجيب جرجس٩٦٥٧ ٤٥

٥٢.٥٢٢٤٥٢٠.٥١٨٥١٥.٥٣٠١٧.٥ابراهيم احمد دياب حمادة٩٦٥٨ ٤٥

٥١٢٢٤٥٢٠.٥١٧٩١٥.٥٣٧.٥١٧.٥ابراهيم سامى سعيد غبلایر٩٦٥٩ ٤٠.٥

٧١٣٣٥٠٣٩٢٤٦.٥١٦.٥٣٤١٦ابراهيم عليوه ابراهيم دمحم٩٦٦٠ ٥٣.٥

٦٧.٥٣١٤٩.٥٢٢.٥٢١٥.٥١٦٣٣١٧ابراهيم دمحم عبدالعاطي ابراهيم٩٦٦١ ٤٥

٦١٣٠٤٥.٥٣٠٢١١.٥١٦.٥٣٥١٧.٥ابراهيم دمحم مسعود جهينى٩٦٦٢ ٤٥

٦٥٣٠٤٦٣٠٢١٨٢٠٣٤١٦.٥احمد السيد صابر دمحم٩٦٦٣ ٤٧

٥١٢١.٥٤٥٢٠.٥١٧٥١٥٣٠١٦.٥احمد السيد دمحم ابراهيم٩٦٦٤ ٣٧

٦١.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٦.٥١٥.٥٣١.٥١٥.٥احمد جابر دمحم طرفايه٩٦٦٥ ٤٨

٤٨.٥٢٥٤٥٢١.٥١٨٧.٥١٥٣٢١٦.٥احمد خالد دمحم دمحم٩٦٦٦ ٤٧.٥

٥٢.٥٢٣.٥٤٥٢٠.٥١٧٩١٥٣٣.٥١٧احمد راضى فتحى دمحم غريب٩٦٦٧ ٣٧.٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥٢٠٣٥.٥١٦.٥احمد سعيد دمحم جالل خليل٩٦٦٨ ٤٨.٥

٧٠٣٠.٥٤٦.٥٣١.٥٢٢٨.٥١٥٣٤١٧.٥احمد صبحى دمحم احمد٩٦٦٩ ٥٠

٦٣.٥٢٥.٥٤٥٢٢.٥١٩٦١٥٣٧١٧احمد عبدالحليم محمود قطب٩٦٧٠ ٣٩.٥

٤٠.٥٢٢.٥٤٥٢٠.٥١٦٣.٥١٦٢٥١٥.٥احمد عيد علي احمد دمحم٩٦٧١ ٣٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٦١٧.٥احمد كامل رزق كامل٩٦٧٢ ٤٨

٦٨.٥٣١٤٥٣١٢٢٢١٥٣٧١٦.٥احمد ماهر عبدالهادى احمد دمحم٩٦٧٣ ٤٦.٥

٧١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤١١٥٣٤١٦احمد متولي سعيد متولي٩٦٧٤ ٦٠

٦٥٢٥٤٧٣٠٢٠٨١٥٣٢١٧احمد دمحم عبدالهادى دمحم جالل٩٦٧٥ ٤١

٦٨٣٠٤٧٣٠٢٢٤٢٠٣٣.٥١٦.٥احمد دمحم على دمحمابواليزيد٩٦٧٦ ٤٩

٧٥٣٥.٥٥٦٣٦٢٤٧.٥١٥٣٧١٧احمد دمحم فوزى هديه بخيت٩٦٧٧ ٤٥

٥١.٥٢٤٤٥٢١.٥١٨٨١٥٣٣١٦احمد يوسف عبدالرحمن دمحم علي٩٦٧٨ ٤٦

٥٠.٥٢٦٤٥٣٠١٨٧.٥١٥٢٥.٥١٧.٥ادم شعبان دمحم الطيب فراج٩٦٧٩ ٣٦

٦٨.٥٣٦٥٨٣٧.٥٢٥٤١٥.٥٣٤١٧.٥ادهم دمحم زكى عبدالعزيز٩٦٨٠ ٥٤

٦٧٣٣.٥٥٥٣٨.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٦١٦.٥اسالم اشرف شيبه الحمد٩٦٨١ ٥٤.٥

٤٨.٥٢٥٤٧٣١.٥١٩٩١٥٢٧.٥١٥.٥اسالم السيد دمحم السيد٩٦٨٢ ٤٧

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٥١٥.٥٣١.٥١٦.٥اسالم تامر مصطفى احمد٩٦٨٣ ٤٥

٧١٣١.٥٥٤٣٦٢٤٥١٥.٥٣٥.٥١٨اسالم عبدالحميد دمحم دمحم٩٦٨٤ ٥٢.٥

٦٩٣٦.٥٥٦٣٧٢٥٤.٥١٦٣٥.٥١٧.٥اسماعيل صالح دمحم فريد٩٦٨٥ ٥٦

٤٢.٥٢٢٤٥٢٢١٧٦.٥١٥٣٣١٥.٥السيد عبدالبديع دمحم احمد٩٦٨٦ ٤٥

٦٣٣٢٤٩٣٤٢٢٧.٥١٥٣١١٧.٥امير خالد سمير عطيه٩٦٨٧ ٤٩.٥
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٦٠٣٠٤٧.٥٣٣٢١٦٢٠٣١١٦.٥ايهاب خالد عبدالرحمن دمحم على٩٦٨٨ ٤٥.٥

٥٣٢٢.٥٤٥٣٠١٨٥١٥٣١١٦.٥باسل محمود احمد عبدالعال٩٦٨٩ ٣٤.٥

٧٠٣٠٥٢٣٣٢٣٧١٥٣٥.٥١٧باسم عبدالحفيظ فاروق محمود٩٦٩٠ ٥٢

٧٢.٥٣٧٥٧.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٦.٥٣٨١٦.٥جوده صابر عبدالحميد عبدون احمد٩٦٩١ ٥٤

٦٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٣٢١٦.٥١٥٣٣.٥١٦.٥حسن دمحم السيد ابو المجد٩٦٩٢ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٦.٥حسن دمحم عبدالحفيظ عبد العزيز٩٦٩٣ ٤٥

٦٦٣٢.٥٤٧.٥٣٤٢٢٥١٥٣٣.٥١٦.٥حسن ياسر كامل غانم دمحم٩٦٩٤ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣٤١٧حماده سليمان على دمحم٩٦٩٥ ٤٥

٦٦٣٥٥٢.٥٣٥٢٣٩١٥٣٧١٦.٥حمزه دمحم عبدالسالم احمد٩٦٩٦ ٥٠.٥

٥٣٢٤.٥٤٥٢٣.٥١٩٢١٥.٥٣٥١٥.٥خالد احمد دمحم احمد٩٦٩٧ ٤٦

٦٦.٥٣١٤٥٣٤٢٢٢١٥٣٨١٦.٥خالد جمال دمحم السيد٩٦٩٨ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٥.٥٤٧٣٤.٥٢٣٠.٥١٦.٥٣٧١٦رضا رياض على دمحم٩٦٩٩ ٤٩

٦٣٢٥٤٥٣٠.٥٢٠٩.٥١٥٣٥.٥١٦رضا عبدالحميد دمحم عبد الحميد٩٧٠٠ ٤٦

٧١٣٧.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥١.٥١٥٣٥١٥.٥زياد احمد السيد احمد٩٧٠١ ٥٥

٦٠٣٥.٥٣٨.٥٣١.٥٢١٧.٥١٥٣٥١٥.٥زياد حمدى عيسى دمحم محمود٩٧٠٢ ٥٢

٦٨.٥٣٧٤٥٣٧٢٤١.٥١٥.٥٣٧١٥زياد عبدالرحمن ابراهيم امين٩٧٠٣ ٥٤

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٦١٥٣٧.٥١٧سامح هيثم عيد احمد٩٧٠٤ ٤٨

٦٥.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٢.٥٢٢٨١٥٣٧.٥١٦.٥سعيد عبدالسالم محمود السيد٩٧٠٥ ٥١

٦٨.٥٣٥٤٩٣٣.٥٢٤٠١٥٣٤.٥١٥.٥سيف الدين اسالم دمحم سالمه٩٧٠٦ ٥٤

٧٦٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠١٥.٥٣٧١٦سيف دمحم عبدالفتاح عطيه٩٧٠٧ ٥٨

٦٢.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢٢٩١٥٣٧.٥١٥.٥عادل نصر السيد احمد٩٧٠٨ ٥٣

٦٥٣٠٤٩٣٥.٥٢٣٣.٥١٥٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن احمد سعيد موسى٩٧٠٩ ٥٤

٧٠.٥٣١٥١.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٦٣٧١٦عبدالرحمن احمد محمود محمود٩٧١٠ ٥٦

٦٠.٥٣٠.٥٤٨٣٤٢٢٦١٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن جمال السيد عبداللطيف٩٧١١ ٥٣

٦٠٣٠٤٧.٥٣١٢٢١.٥١٥٣٥.٥١٦عبدالرحمن سامح سيداحمد عبدالكريم حسنين٩٧١٢ ٥٣

٤٧.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٠٢.٥١٥٣٦١٦عبدالرحمن سيد احمد احمد اسماعيل٩٧١٣ ٤٨

٧٤٣١٥٢٣٨٢٥٢١٥٣٨١٦.٥عبدالرحمن عبده مصطفي دمحم٩٧١٤ ٥٧

٧٥٣٢٥٧٣٧٢٥٩١٥.٥٣٧١٦.٥عبدالرحمن دمحم عبدالشافى حامد٩٧١٥ ٥٨

٦٩٣٠٥٣٣٥.٥٢٤٢١٥٣٦١٦.٥عبدالرحمن دمحم مصطفي مهدى٩٧١٦ ٥٤.٥

٦٠٣٢.٥٥١٣٠٢١٨.٥١٥٣٣١٥.٥عبدالرحمن هشام دمحم دمحم٩٧١٧ ٤٥

٦٥.٥٣٦٥٣٣٠٢٣٦١٥٣٤١٦عبدالرحمن ياسر كامل غانم دمحم٩٧١٨ ٥١.٥

٦٩٣٧.٥٥٢.٥٣١٢٤١.٥١٥٣٦١٥عبداللة حاتم جميل عبدالعزيز٩٧١٩ ٥١.٥
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٤٨٣١.٥٤٥.٥٣٠١٩٦.٥١٣٣٥١٥عبدهللا ابراهيم فتحى زكى٩٧٢٠ ٤١.٥

٤١٣٠٤٥٢٠.٥١٧٥١٢٣٣١٥عبدهللا احمد عبد الباري موسى٩٧٢١ ٣٨.٥

٧٠٣٦٥٢.٥٣٢.٥٢٤١.٥١٥٣٥.٥١٦عبدهللا سامح عبدهللا عثمان٩٧٢٢ ٥٠.٥

٧٢٣٧.٥٥٤٣٦.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٦.٥١٦عبدهللا على السيد دمحم٩٧٢٣ ٥١.٥

٤٩.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٣.٥١٢٣٠.٥١٥.٥على احمد سيد دمحم٩٧٢٤ ٣٨.٥

٧٢.٥٣٧٥٤٣٤٢٤٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥علي انور عبدالعال ابو الحسن٩٧٢٥ ٥١

٦٩.٥٣٥.٥٥٢٣١.٥٢٤٥.٥١٥٣٥.٥١٦.٥على دمحم على عبدالرحمن٩٧٢٦ ٥٧

٧٣٣٥٥٧٣٦.٥٢٥٨.٥١٦٣٧١٦.٥عماد دمحم على عبدالمجيد٩٧٢٧ ٥٧

٦٥.٥٣٤.٥٤٨٣٢.٥٢٣٤.٥١٥٣٥.٥١٧عمر احمد سعيد جادالكريم٩٧٢٨ ٥٤

٧٨.٥٣٨٥٧٣٦٢٦٧.٥١٥٣٥.٥١٥عمر امير دمحم على٩٧٢٩ ٥٨

٤٤٣٠٤٥٢١١٨٩١٥٣٣١٦عمر سامى دمحم صالح٩٧٣٠ ٤٩

٦٨.٥٣٤.٥٤٨٣١٢٣٦١٦٣٦.٥١٦عمر دمحم عطية على دمحم٩٧٣١ ٥٤

٦١٣١٤٥٢٣٢١٠١٢.٥٣٦١٥.٥عمر دمحم فايز عزب٩٧٣٢ ٥٠

٤٢.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٨٣١٣.٥٣٥١٥.٥عمرو رضا السيد حسن احمد٩٧٣٣ ٤٥

٥٠٢٦٤٥٢٠.٥١٨٢.٥١٣.٥٣٤١٥.٥فاروق عبدهللا فاروق حسن٩٧٣٤ ٤١

٧٨٣٤٤٩٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٧١٧فاروق دمحم فاروق دمحم٩٧٣٥ ٥٥

٤٥.٥٣٣٤٥٣٠٢٠٥.٥١٢.٥٣٥.٥١٥فرج حمدى احمد فرج٩٧٣٦ ٥٢

٦١٣٠٤٥٢٥٢١٣١٢.٥٣٣١٧.٥فريد دمحم دمحم فريد٩٧٣٧ ٥٢

٦٠٣٠٣٩٢٠.٥١٩٤.٥٢٠٣٠.٥١٦.٥كريم احمد عبدالرشيد دمحم نجم٩٧٣٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٥٣٢١٦كريم السيد ادم حسين٩٧٣٩ ٤٨

٦٢.٥٣٠٤٥٢٤٢١٣.٥١٢.٥٣٠١٨.٥كريم سامح دمحم رشاد٩٧٤٠ ٥٢

٤٩.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩١١٢.٥٣١.٥١٧.٥كريم عادل دمحم عطوة٩٧٤١ ٤٥

٦١٣١٤٥٣٠٢١٢١٥٣١.٥١٨.٥كريم دمحم السيد مصطفي٩٧٤٢ ٤٥

٤٤٢٣.٥٤٥٢٠.٥١٦٩١١.٥٣٢١٧مؤمن جمعه فتحى صابر٩٧٤٣ ٣٦

٧١٣٢٥١.٥٣٠.٥٢٤٠١٥٣٦١٧مازن احمد عبدالباسط طلبه الفولى٩٧٤٤ ٥٥

٧٢.٥٣١٥٣٣٠٢٣٩.٥١٥٣٥١٨.٥دمحم ابراهيم احمد حسن٩٧٤٥ ٥٣

٧١٣٠٤٨٣٠٢٣٣١٥٣١.٥١٥دمحم ابو السعد دمحم ابو السعد٩٧٤٦ ٥٤

٧١٣٦٥٠.٥٣٥.٥٢٤٨١٥٣٧١٨.٥دمحم احمد ماهر عثمان٩٧٤٧ ٥٥

٦٠٣٠.٥٤٦٣٠٢١١.٥١٥٣١١٨.٥دمحم احمد دمحم عطيه٩٧٤٨ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٦١٥٣٤.٥١٧دمحم اسامة السيد احمد٩٧٤٩ ٤٩

٦٨.٥٣٢.٥٤٧٣٢.٥٢٣٤.٥١٥٣٥١٨.٥دمحم اسماعيل محمود احمد٩٧٥٠ ٥٤

٦٥٣٠٤٥٣٢٢١٧.٥٢٠٣٧.٥١٦دمحم اسماعيل محمود السيد٩٧٥١ ٤٥.٥
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٥٢٢٢.٥٣٨.٥٢٢١٧٤.٥١٢٣٠.٥١٧.٥دمحم اشرف دمحم دمحم٩٧٥٢ ٣٩.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢٠٨١٣٣٣١٥دمحم السيد رجب عبدالعال عبدهللا٩٧٥٣ ٣٨

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨١٥٣٤.٥١٨.٥دمحم السيد دمحم جبريل٩٧٥٤ ٤٥

٧٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣١١٨دمحم السيد دمحم دمحمى٩٧٥٥ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢١١٥٣٨.٥١٦.٥دمحم ايمن ابراهيم عطيه٩٧٥٦ ٤٥

٧٤.٥٣٢٤٨.٥٣٣٢٣٣١٦٣٨١٨دمحم ايمن نبيه دمحم٩٧٥٧ ٤٥

٦١.٥٣٠.٥٤٧٣١٢١٥١٥.٥٣٧١٨دمحم حسن احمد عيد٩٧٥٨ ٤٥

٤٤.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٧٩٢٠٣٥١٥دمحم حمادة اسماعيل السيد٩٧٥٩ ٣٦

٤٩.٥٢٦٤٥٢٢١٧٦.٥١٨٣٣١٧.٥دمحم رافت محمود دمحم٩٧٦٠ ٣٤

٤٩.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٢١٨.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم رضا احمد ابراهيم٩٧٦١ ٤٥

٦٢٣٣.٥٤٥٣٠٢١٧١٨.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم عطية دمحم عطية٩٧٦٢ ٤٦.٥

٥١٣٣٤٥٣٠٢٠٤١٨٣٥١٥دمحم علي دمحم خلف هللا٩٧٦٣ ٤٥

٧٥٣٧٥٠٣٨٢٥٠١٨.٥٣٧١٦دمحم عماد دمحم محمود٩٧٦٤ ٥٠

٦٠.٥٣٣.٥٤٥٣٢٢١٦١٧٣٤١٥دمحم عيد عبدالرازق عبدون٩٧٦٥ ٤٥

٧٥.٥٣٧٥٤٣٨.٥٢٦١.٥١٨.٥٣٤.٥١٧دمحم مبارك دمحم علي٩٧٦٦ ٥٦.٥

٥٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠١٩٣.٥١٨٣٢١٥دمحم محسن عبدالحليم عبدالعاطى٩٧٦٧ ٣٥.٥

٦٠٣٥٤٥٣٠٢١٥١٨.٥٣٦.٥١٧دمحم دمحم محمود احمد٩٧٦٨ ٤٥

٦١.٥٣٣.٥٤٩٣٠٢١٩١٨.٥٣٥.٥١٧دمحم محمود اسماعيل خليفة٩٧٦٩ ٤٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٣٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٧دمحم محمود دمحم عرفات٩٧٧٠ ٤٥

٤٥٣١.٥٤٥٣٠١٩١١٧٣٢.٥١٦دمحم مصطفى عبدالسالم مصطفى٩٧٧١ ٣٩.٥

٤٧٣٢٤٥٣٠١٩٩١٧.٥٣٤١٧دمحم منصور عبدالعليم احمد٩٧٧٢ ٤٥

٦٤٣٠.٥٤٥٣٠٢١٤.٥١٨٣٧١٧.٥دمحم وائل دمحم عيد٩٧٧٣ ٤٥

٦٢.٥٣٣٤٥٣٠٢١٦.٥١٨٣٦١٧.٥دمحم ياسر سعد عبدالغنى٩٧٧٤ ٤٦

٦٨٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٢٧.٥١٨٣٧١٧.٥محمود احمد دمحم احمد٩٧٧٥ ٤٦.٥

٦١.٥٣٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٧٣٨١٥محمود جمال رجب احمد٩٧٧٦ ٥٣

٤١٢٣.٥٣٨.٥٣٠١٧٤١٢٣٠١٥محمود رفعت سلمى نصار٩٧٧٧ ٤١

٥١.٥٢٢٤٥٣٥١٩٨.٥١٥٣٢١٥محمود سعيد سعد دمحم٩٧٧٨ ٤٥

٦٢٢٣.٥٤٦.٥٣٥٢٠٨١٢.٥٣٠١٦محمود صابر احمد عبدالسالم٩٧٧٩ ٤١

٧٠٣٢٥١٣٧٢٤١١٥٣١.٥١٧محمود عبدالباسط احمد حسن٩٧٨٠ ٥١

٦٤٢٦٤٨٣٠٢١٦١٢٣٢.٥١٥مصطفى حسن عبدالعاطى محمود٩٧٨١ ٤٨

٦٩.٥٣٠٤٦.٥٣٦٢٢٩١٥٣٠١٦مصطفى على السيد موسى٩٧٨٢ ٤٧

٧٣.٥٣٥.٥٥٤٣٩٢٥٦١٥٣٦.٥١٦مصطفي فرحان عبدالرحمن غيضان بخيت٩٧٨٣ ٥٤
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٦١.٥٣٠٤٨٣٤٢٢١.٥١٥٣١١٦مصطفي موسي عبدالفتاح موسي٩٧٨٤ ٤٨

٦٤.٥٣٣.٥٤٩٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٤١٦ممدوح دمحم عبدالفتاح فهمى٩٧٨٥ ٤٥

٤٨٢١٣٨.٥٣٣١٨٠.٥١٥٣٠١٥منصور احمد منصور توفيق٩٧٨٦ ٤٠

٦٩٣٦٥٠.٥٣٦٢٣٨.٥١٥٣٩.٥١٦مينا جورج صبحى جرجس٩٧٨٧ ٤٧

٧٠.٥٣٤٤٨٣٤.٥٢٤٠١٥٣٥١٧نادر طارق عبدالرحمن دمحم٩٧٨٨ ٥٣

٥١٢١.٥٤٥٣٠١٩٢.٥١٢٣٠١٦وليد عالء حسين دمحم٩٧٨٩ ٤٥

٦٦٣٣.٥٤٨٣٤٢٢٦.٥١٥٣٦.٥١٥وليد مدحت شعبان ابراهيم٩٧٩٠ ٤٥

٦١.٥٢٦٤٥٣٢١٩٩.٥١٥٢٦١٦يوسف احمد عبدالعزيز احمد٩٧٩١ ٣٥

٧٢٣٣٥٣٣٦٢٤٨١٥٣٥١٦.٥يوسف احمد دمحم احمد٩٧٩٢ ٥٤

٧٦٣٧٥٥٣٨٢٦٥١٥٣٤.٥١٥.٥يوسف احمد دمحم غريب احمد احمد٩٧٩٣ ٥٩

٤٨.٥٢٤.٥٣٨٣٣١٨٣١٥٢٥.٥١٥يوسف السيد احمد دمحم٩٧٩٤ ٣٩

٦٧٣٠.٥٤٨٣٤٢٢٤.٥١٥٣١.٥١٦يوسف السيد رمضان عبدالفتاح٩٧٩٥ ٤٥

٦٥.٥٣٤٤٦.٥٣٣٢٣١١٥٣٥.٥١٦يوسف الشحات عبدالمنعم دمحم٩٧٩٦ ٥٢

٦٥٣٢٤٨.٥٣١٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٥يوسف ايمن صقلى موسى٩٧٩٧ ٥٤

٧٧٣٧٥٣.٥٣٥٢٥٦.٥١٥.٥٣٦.٥١٦يوسف سعيد محمود دمحم٩٧٩٨ ٥٤

٧٤.٥٣٩٥٥٣٩٢٦٤.٥١٥.٥٣٦١٧يوسف عادل احمد غريب دمحم٩٧٩٩ ٥٧

٧٤.٥٣٩٥٥٣٨٢٦٠.٥١٦.٥٣٣١٨يوسف دمحم احمد غريب يوسف٩٨٠٠ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٠.٥٣٧٢٥٩.٥١٧.٥٣٤.٥١٧.٥يوسف دمحم السيد حسين٩٨٠١ ٥٦.٥

٧٧٣٩٥٩٤٠٢٧٣١٨.٥٣٥.٥١٧.٥يوسف دمحم حامد سالم٩٨٠٢ ٥٨

٧٤٣٧.٥٥٠.٥٣٤٢٥٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٨يوسف دمحم سعد دمحم٩٨٠٣ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٧٥٣٣٧٢٥٦١٥٣٨١٧.٥يوسف دمحم عبداللطيف عبد الهادى٩٨٠٤ ٥٥.٥

٦٣.٥٣٣.٥٤٥٣٤٢٢٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥يوسف ممدوح عبدالعال شلبي٩٨٠٥ ٥١.٥

٧٠.٥٣٨٥١٣٧٢٤٩.٥١٦٣٦١٧يوسف هاني دمحم محمود٩٨٠٦ ٥٣

٦٧.٥٣٤.٥٤٥٣١٢٢٨١٥٣٨١٦.٥احالم خالد غريب دمحم موسي٩٨٠٧ ٥٠

٧٣٣٧.٥٤٧٣٥٢٤٥١٦٣٥.٥١٦اسراء السيد دمحم عبدهللا دمحم٩٨٠٨ ٥٢.٥

٦٧٣٤٤٦٣٤٢٣٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥اسراء سعيد دمحم ادريس٩٨٠٩ ٥٢.٥

٧٤٣٨٥٢٣٧٢٥٧١٦.٥٣٤١٧اسراء دمحم احمد خليل٩٨١٠ ٥٦

٧٣.٥٣٧٤٩٣٥٢٤٧١٦٣٣١٦.٥اسراء ياسر محمود عبدالفضيل٩٨١١ ٥٢.٥

٧٢٣٨٤٩.٥٣٨٢٤٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥اسماء سعيد صبري عبدهللا٩٨١٢ ٥٢

٦٩.٥٣٤٤٨٣٠٢٤١.٥١٥٣٢.٥١٥اسماء صابر سعيد موسى٩٨١٣ ٦٠

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧١٥٣٣.٥١٥اسماء دمحم السيد دمحم٩٨١٤ ٥١.٥

٦٨.٥٣٦٤٩٣٥٢٤١١٥٣٤١٦اسيل دمحم خير غيضان٩٨١٥ ٥٢.٥
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٦٣.٥٣٣.٥٤٥٣٣٢٢٦.٥١٥٣٥١٦.٥االء ابراهيم عبدالحليم دمحم٩٨١٦ ٥١.٥

٥٢.٥٣٠٣٧.٥٣١١٩٨١٥٣٠١٦االء احمد منصور توفيق علي٩٨١٧ ٤٧

٧٢٣٦٥٥.٥٣٨٢٥٨١٧.٥٣٧.٥١٦امل صابر عطا عبدالاله خليل٩٨١٨ ٥٦.٥

٦٥.٥٢٢.٥٤٥٣٠٢٠٩١٥.٥٣٢.٥١٦امل هانى احمد دمحم٩٨١٩ ٤٦

٤٩٢٣.٥٤٥٢١١٨٣.٥١٥.٥٣٢.٥١٨.٥اميره ابراهيم دمحم محمود٩٨٢٠ ٤٥

٤٦٣٠٤٥٣٣١٩٩٢٠٣٦١٦.٥اميره السيد اسماعيل السيد٩٨٢١ ٤٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٦٣١٧.٥٣٩١٦.٥انسام دمحم حنيدق دمحم٩٨٢٢ ٥٢

٥٠.٥٣٠٤٥٢٢١٨٥.٥١٥.٥٣٥١٦.٥ايمان احمد عبدالرحمن بيومى٩٨٢٣ ٣٨

٥٣٢٤.٥٤٥٣٠١٩٩.٥١٥.٥٣٠١٧ايمان السيد على حسين٩٨٢٤ ٤٧

٧٠٣٢٤٥٣٩٢٣٥.٥١٧٣٨١٧ايمان صالح السيد دمحم٩٨٢٥ ٤٩.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٣.٥١٥٣٨١٧ايمان عبدالحميد حسن عبدالحميد٩٨٢٦ ٥٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٠١٦.٥٣٧.٥١٦.٥ايمان عبدالعاطي شريف دمحم٩٨٢٧ ٥٢

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٧.٥١٧ايمان دمحم عبدالعظيم عبدالرحمن٩٨٢٨ ٥٩

٦٩٣٥.٥٤٩.٥٣٣٢٣٦١٥٣٧.٥١٧ايه اسماعيل السيد عبدهللا٩٨٢٩ ٤٩

٦٧٣٢.٥٥٢٣٠٢٢٧.٥١٦٣٥.٥١٧ايه خالد دمحم دمحم٩٨٣٠ ٤٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١١٧.٥٣٨١٨ايه عنتر سيد عبدالاله٩٨٣١ ٥٧

٧٣٣٥٤٦.٥٣٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٥١٧بسملة عالء دمحم حسن٩٨٣٢ ٤٩

٦٩٣٥٤٨٣٣.٥٢٣٧١٦.٥٣٧.٥١٦.٥بسنت عاطف دمحم ابراهيم غريب٩٨٣٣ ٥١.٥

٦١٣٠٤٧.٥٣٠٢١٣.٥٢٠٣٥.٥١٧بسنت محسن مسعود مهران٩٨٣٤ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٠١٥٣٤.٥١٧تغريد السيد دمحم عبدالموجود٩٨٣٥ ٤٨

٥١٣٠٤٧٣٠٢٠٤١٥٣٧.٥١٦.٥جاكلين رضا صموئيل فرج٩٨٣٦ ٤٦

٧٠.٥٣١.٥٥٤.٥٣٦٢٤٦.٥١٥٣٥١٧حنان حمادة رجب دمحم٩٨٣٧ ٥٤

٧٤.٥٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٥٩١٧٣٥١٨.٥حنين هشام سعدهللا عبدالفتاح٩٨٣٨ ٥٤.٥

٦٥٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢٢٤.٥١٧٣٣١٧خلود ناصر دمحم دمحم٩٨٣٩ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٢٤٩٣٥٢٣٠١٧٣٣.٥١٦.٥داليا دمحم علي احمد٩٨٤٠ ٤٥.٥

٧٦٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٢.٥١٨٣٨١٨.٥دعاء دمحم احمد دمحم٩٨٤١ ٥٤

٧٨٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٥١٨٣٨١٨دعاء نصرالدين دمحم عبدالعزيز خلف هللا٩٨٤٢ ٥٤.٥

٥١٣٠٤٥٢١.٥١٨٨١٧.٥٣٣١٦دنيا دمحم حسن فراج٩٨٤٣ ٤٠.٥

٤٦٣٠٤٥٢٢١٨٨١٦٣٠١٦دنيا دمحم عبدهللا احمد٩٨٤٤ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٩.٥٣٩٢٦٢.٥١٨.٥٣٧١٨.٥رانيا محمود بكري علي٩٨٤٥ ٥٢.٥

٥٤٣٠٤٥٢١.٥١٩٨١٨٣٦١٨رحمة دمحم عبدالحليم دمحم٩٨٤٦ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٨٣٨١٨رحمه صبحى اسماعيل عطيه٩٨٤٧ ٥٢

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٤١١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٤.٥٣٤.٥٥١٣٤٢٣٩١٨٣٨١٧رحمه دمحم مصطفى دمحم عبدالقادر٩٨٤٨ ٥٥

٦٥٣١.٥٥٠٣٠٢٢٤.٥١٨٣٥.٥١٧.٥رغدة عبده دمحم حسن٩٨٤٩ ٤٨

٥٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٧١٨٣٧١٧روان السيد دمحم دمحم٩٨٥٠ ٣٩

٧٩٣٧٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨.٥٣٧١٨روان دمحم برعى دمحم سالم٩٨٥١ ٥٩

٧٢.٥٣٠٥٢.٥٣٣.٥٢٣٩١٨٣٦.٥١٨روان محمود احمد عبدالمجيد٩٨٥٢ ٥٠.٥

٦١.٥٣٠٤٥٣١٢١٩١٧.٥٣٤١٦.٥روان محمود عبدالحليم احمد٩٨٥٣ ٥١.٥

٦٨.٥٣٥٥٥.٥٣٨٢٤٧١٧.٥٣٢.٥١٧رودينا احمد محمود منصور٩٨٥٤ ٥٠

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١٤.٥١٦.٥٣٤.٥١٧روضة سعيد على دمحم٩٨٥٥ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٠٤٩٣٢٢٢٦.٥١٧.٥٣٤١٧.٥روقية السيد دمحم عبدالسالم٩٨٥٦ ٤٩

٦٧.٥٣٠.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٣٥.٥١٧.٥٣٨.٥١٨روقيه مجدى عبداللهي احمد٩٨٥٧ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٣٣٧.٥٢٥٨١٨٣٨.٥١٧.٥رويدا حمادة دمحم ابراهيم٩٨٥٨ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٧٥٤.٥٣٨٢٥٧١٧.٥٣٩١٧.٥ريم داود سلمان شتيوى٩٨٥٩ ٥٢

٧٢٣٤.٥٥٦٣٥٢٥١.٥١٨٣٦.٥١٦ريهام حسن حنيدق حسن٩٨٦٠ ٥٤

٧١.٥٣٥.٥٥١٣٨٢٤٧١٨٣٤.٥١٦.٥ريهام عبدهللا اسماعيل احمد٩٨٦١ ٥١

٦٠.٥٢٥٤٨.٥٢٢٢٠٧١٥٣٢.٥١٥ريهام ياسر عبداللهي احمد٩٨٦٢ ٥١

٧٠.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٥٧.٥١٨.٥٣٧١٦زهراء خالد محمود خالف٩٨٦٣ ٥٦

٧٠٣٠٥٣.٥٣٥٢٤١.٥١٨.٥٣٤١٦.٥زهراء عبده السيد احمد٩٨٦٤ ٥٣

٧٧٣٩٥٩٤٠٢٧٤١٨.٥٣٨١٧.٥زهراء مجدى فتحي عبدالهادى٩٨٦٥ ٥٩

٦٦٣٠.٥٥٣٣٩٢٤٥.٥١٨.٥٣٩١٧زينب محسن ابراهيم دمحم٩٨٦٦ ٥٧

٧٥.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٦٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥زينب دمحم ابراهيم عطيه٩٨٦٧ ٥٧

٧٣٣٥٥٧٣٧٢٦١١٨.٥٣٦.٥١٦.٥ساره دمحم محمود ابراهيم٩٨٦٨ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٢١٩.٥٣٨.٥١٧سلمى سامى دمحم رشاد٩٨٦٩ ٥٩

٦٦.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٨١٨.٥٣٦.٥١٦.٥سلمى فؤاد دمحم احمد٩٨٧٠ ٥١

٦٨٣٣.٥٥٠٣٠٢٣٤.٥١٨.٥٣٧١٦سلمى دمحم ابراهيم محمود٩٨٧١ ٥٣

٦٤.٥٣٠.٥٤٨٣١٢٢٦١٧.٥٣٤١٦سمر عادل احمد عبدالكريم٩٨٧٢ ٥٢

٧٤٣٢.٥٥٣.٥٣٦٢٤٩١٨.٥٣٤١٦سهيلة احمد ربيع عبدالعاطى٩٨٧٣ ٥٣

٧٠٣١.٥٥٥٣٥٢٤٣.٥١٨.٥٣٥.٥١٧سهيلة دمحم خليل دمحم٩٨٧٤ ٥٢

٧٥.٥٣٦.٥٥٨٣٩٢٦٨١٨.٥٣٦.٥١٦سوزان احمد دمحم عبدالباري٩٨٧٥ ٥٩

٦٩.٥٣٠٥٥٣٧٢٤٤.٥١٩٣٨١٧شروق امين على متولى٩٨٧٦ ٥٣

٦٧.٥٢٥.٥٤٧.٥٢٣٢٠٨.٥١٩٣٣.٥١٦شمس ايمن عبدالقادر احمد٩٨٧٧ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٩١٧شهد احمد سيداحمد محمود حمدون٩٨٧٨ ٥٩

٧١٣٥٥٣.٥٣٧٢٤٦.٥١٩٣٩١٧شهد احمد عبدالمنعم دمحم٩٨٧٩ ٥٠
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٦٧.٥٣٠٤٦٣٠٢١٩١٨.٥٣٧.٥١٩شهد السيد دمحم احمد حسن٩٨٨٠ ٤٥.٥

٧١٢٦٤٥٣٥.٥٢٢٨١٨٣٠١٥.٥شهد دمحم عبدالكريم دمحم٩٨٨١ ٥٠.٥

٧٧٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧١١٧.٥٣٧.٥١٧.٥شيرين احمد ابراهيم دمحم٩٨٨٢ ٥٩

٤٩٢١٣٨.٥٣٠١٨٣.٥١٦.٥٣٤١٨شيماء هانى عامر دمحم٩٨٨٣ ٤٥

٧٦٣٣.٥٥٧٣٩٢٦٠.٥١٨٣٦.٥١٧.٥صفيه بالل عبدالفتاح عبدالعزيز٩٨٨٤ ٥٥

٧٠.٥٣١٥٤.٥٣٩٢٥٣١٦.٥٣٦.٥١٧.٥ضحي احمد دمحم احمد٩٨٨٥ ٥٨

٦٧.٥٢٣.٥٤٨.٥٣٢٢٢٢١٧.٥٣٥.٥١٩عال دمحم رمضان بسيونى٩٨٨٦ ٥٠.٥

٧٢٣٠٤٦.٥٣٥٢٣٣.٥١٦٣١١٨فاطمه السيد عبدالكريم دمحم٩٨٨٧ ٥٠

٧٥.٥٣٠٥٣٣٧٢٥٠.٥٢٠٣٧١٨.٥فاطمه عيد السيد حسن٩٨٨٨ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٨١٦.٥فاطمه دمحم السيد موسى٩٨٨٩ ٥٩

٦٥.٥٢٦٥٤٣٤٢٢٨١٧٣٦.٥١٨فاطمه دمحم عبدالرحيم دمحم٩٨٩٠ ٤٨.٥

٧٧٣٤٥٥٣٨.٥٢٦١.٥١٨٣٦١٧.٥فلایر عبدالحميد جمعه عبدالحميد عبدون٩٨٩١ ٥٧

٧٤.٥٣١٥٤.٥٣٦٢٥٦١٥٣٩.٥١٦فيروز احمد السيد دمحم حجاج٩٨٩٢ ٦٠

٧٦٣٤٥٤٣٩.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٩١٧.٥كريمة اسماعيل زكى خليل٩٨٩٣ ٥٩

٧٢.٥٣١.٥٤٧٣٦.٥٢٤١١٧٣٤١٦.٥لبني اسماعيل حسن علي٩٨٩٤ ٥٣.٥

٧٨٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٤٠١٨مارينا اشرف ميخائيل تادرس٩٨٩٥ ٥٩

٦٤.٥٢٦٤٥٣٠٢١٠.٥١٦.٥٢٧١٧.٥مروة السيد سليمان السيد٩٨٩٦ ٤٥

٤٥٢٣٣٩٢٠.٥١٧٢.٥١٥.٥٣٠.٥١٥.٥مروة عبدالعزيز عبد الكافي علي٩٨٩٧ ٤٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٨٣٦.٥١٧.٥مريم السيد رؤوف عبدالعزيز٩٨٩٨ ٥٥.٥

٥٠٢٣.٥٤٥٣٠١٩٣.٥١٧٣٣١٥.٥مريم رضا جودة هابيل٩٨٩٩ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٦١٧.٥مريم سامى دمحم محمود٩٩٠٠ ٥٨

٧٦.٥٣٨.٥٥٧٤٠٢٧١٢٠٣٧١٦.٥مريم سعيد طلبة السيد٩٩٠١ ٥٩

٦٦٣٠٤٧.٥٢١٢٠٩.٥١٥.٥٣٦١٥.٥مريم كمال دمحم السيد٩٩٠٢ ٤٥

٧٨٣٧.٥٥٨٣٩٢٧١.٥١٦٣٧١٦مريم محسن ابراهيم عبدالعاطى دمحم٩٩٠٣ ٥٩

٧٧٣٨٥١.٥٣٩٢٦٢.٥١٧٣٧١٦مريم دمحم احمد دمحم٩٩٠٤ ٥٧

٧٠٣٥.٥٥٠٣٩٢٤٩.٥١٥٣٨١٧مريم دمحم كامل عثمان٩٩٠٥ ٥٥

٦٤٣١.٥٤٨٣٠٢٢٣.٥١٦٣٣.٥١٦ملك سيد عادل عبدالقادر٩٩٠٦ ٥٠

٦١٣٢٥٠٣٣٢٢٥١٦٣٥.٥١٥.٥ملك محمود حسين على٩٩٠٧ ٤٩

٧١٣٧٥٣٣٩٢٥٣١٧٣٨١٦.٥منار اسامه حسن علي مصطفي٩٩٠٨ ٥٣

٦١٣٣.٥٥١٣٣٢٣٤.٥١٥.٥٣٦١٦.٥منار عماد محمود دمحم٩٩٠٩ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧١١٦٣٩١٦.٥منار فرج سليمان دمحم٩٩١٠ ٥٩

٧٣٣٨٥٥٣٨٢٦٣١٧٣٩١٦.٥منار دمحم فايز عزب٩٩١١ ٥٩
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٦٨.٥٣٥٥١.٥٣١.٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥منار وائل دمحم السيد٩٩١٢ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٧٤٠٢٧١.٥١٦.٥٣٦.٥١٧منةهللا احمد حجازي دمحم٩٩١٣ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٦.٥منةهللا السيد احمد دمحم٩٩١٤ ٥٩

٦٠٣٤٤٧٣٢٢٢٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥منةهللا عادل دمحم دمحم٩٩١٥ ٥٢

٧٦٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٧منةهللا عبدالمجيد عبدالرحمن دمحم٩٩١٦ ٥٦

٦٤.٥٣٨٤٩٣٥.٥٢٣٧١٥٣٦١٦.٥منه ياسر عبدهللا حسن٩٩١٧ ٥٠

٦٧.٥٣٨.٥٤٧٣٧.٥٢٤٠.٥١٦٣٥١٦.٥مها صبرى فتح هللا دمحم٩٩١٨ ٥٠

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٨١٧.٥مها كرم دمحم سالم٩٩١٩ ٥٩

٦٢٣٢٥١.٥٣٠.٥٢٣٢١٦٣٤١٨ميادة عبدالسالم حنيدق دمحم٩٩٢٠ ٥٦

٧٤.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦٥.٥١٧.٥٣٥.٥١٨.٥مياده محمود يوسف عبدالرحمن٩٩٢١ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٤٣٩.٥٢٦٦.٥١٧٣٨١٧نانسى دمحم دمحم ابراهيم٩٩٢٢ ٥٩

٧٢.٥٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٩٣٨١٥.٥نجوى دمحم كامل عثمان٩٩٢٣ ٥٦

٦٩٣٧٥٣٣٤.٥٢٥٠.٥١٩٣٧١٥.٥ندا عبدالهادي احمد دمحم٩٩٢٤ ٥٧

٦٢٣٠٤٥٣١٢٢١١٩٣٤١٥.٥ندى عبدالرحمن حسن دمحم٩٩٢٥ ٥٣

٧٠.٥٣٦.٥٥١٣٨.٥٢٥٢.٥٢٠٣٦.٥١٦ندى عبدالسالم دمحم محمود٩٩٢٦ ٥٦

٧٥٣٧٥٤٣٩٢٦١١٩٣٧.٥١٧.٥ندي دمحم حنيدق السيد٩٩٢٧ ٥٦

٧٦٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٥.٥١٩٣٦.٥١٥.٥نسمه احمد حافظ احمد سويلم٩٩٢٨ ٥٦

٦٠.٥٢٤.٥٤٩.٥٣٥.٥٢١٦١٨.٥٣٣١٧نسمه رضا دمحم حنيدق٩٩٢٩ ٤٦

٧٨٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٧٠١٩٣٦١٧نور ايمن احمد دمحم عدالن٩٩٣٠ ٥٩

٧٧٣٧٥٦٣٩.٥٢٦٦.٥١٩٣٩١٧.٥نورا احمد حافظ احمد سويلم٩٩٣١ ٥٧

٦٠٢٥.٥٤٥٢٣.٥١٩٩١٩٣٥١٦.٥نورا سعيد صالح عبدالرحمن٩٩٣٢ ٤٥

٧٥.٥٣٧.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦١١٩٣٥.٥١٦.٥نورا عبدالعزيز حربى عبيد محمود٩٩٣٣ ٥٧

٧٢.٥٣٦٥٠٣٥.٥٢٤٧١٩٣٧١٥.٥نورا دمحم سعيد السيد٩٩٣٤ ٥٣

٧٣٣٥٥١٣٩٢٥٤١٩٣٨١٦.٥نورهان اشرف حنفى فرغلى٩٩٣٥ ٥٦

٧٠.٥٣٠٥٠٣٨٢٤٨.٥١٥٣٧.٥١٦نورهان السيد عبدالعزيز احمد٩٩٣٦ ٦٠

٧٤.٥٣٢.٥٥١.٥٣٦٢٤٩.٥١٩٣٩١٥.٥نورهان فرج دمحم صابر٩٩٣٧ ٥٥

٧٤.٥٣٧٥٤٣٨.٥٢٦٢١٩٣٨.٥١٧نورهان نبيل محفوظ عبدالحليم٩٩٣٨ ٥٨

٦٠٣٠٤٩.٥٣١.٥٢٢٤١٩٣٠١٦هاجر احمد سعد احمد٩٩٣٩ ٥٣

٥٠٢٤٤٦٣٠.٥١٩٥.٥١٩٣٠١٦هاجر اسماعيل فتحي اسماعيل٩٩٤٠ ٤٥

٧٨٣٦٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٩٣٥.٥١٦.٥هدى ابراهيم عبدالغنى عبدهللا٩٩٤١ ٥٩

٦٩.٥٣٣.٥٥٦٣٦.٥٢٥٢.٥١٩٣٤١٦هدى ابراهيم دمحم الحسينى٩٩٤٢ ٥٧

٦٠٢٥٤٨.٥٣٠٢١٩.٥١٩٣٣١٦.٥هدى دمحم على محمود٩٩٤٣ ٥٦
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٧٩.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٦١٩٣٨١٦.٥هدير سعيد حسن دمحم٩٩٤٤ ٥٩

٤٤.٥٣٠٣٨٢١١٧٨.٥٢٠٣٢١٥.٥وردة احمد سلمى نصار٩٩٤٥ ٤٥

٦٣.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٧١٦وعد عبدالمنعم دمحم الصادق٩٩٤٦ ٤٨

٦٢.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٦٢٠٣٦١٦يارا صالح دمحم عبدالسالم٩٩٤٧ ٥٣

٥١.٥٣١٤٦.٥٣٠٢٠٤١٥٣٠.٥١٥يارا دمحم كامل محروس٩٩٤٨ ٤٥

٦٧٣٥٥٧٣٩٢٥٦١٦.٥٣٨١٧ياسمين احمد محمود دمحم٩٩٤٩ ٥٨

٤٣٣٠٥٣٣٥.٥٢١٥.٥١٧٣٢١٦ياسمين اسماعيل دمحم دمحم٩٩٥٠ ٥٤

٦٣٣٣٥٣.٥٣٧٢٤٣.٥١٧٣٤١٧ياسمين السيد دمحم عبدالرحمن٩٩٥١ ٥٧

٧٨٣٧٥٤٤٠٢٦٨١٦.٥٣٥١٨يسرا فتحى ثابت حسين٩٩٥٢ ٥٩

٤٣.٥٣٢.٥٤٦٣٦٢٠٣٠٣٢١٥ابوبكر محمود ابوبكر دمحم٢٢٦٢٢ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٢٢٠٦٠٣٧.٥١٥بيتر سمير مكرم يوسف٢٢٦٢٣ ٤٦

٥١٣١.٥٤٥٣٠٢٠٢.٥٠٣١١٥عبدالرحمن احمد فؤاد على٢٢٦٢٤ ٤٥

٤١٣١.٥٤٨٣٠١٩٥.٥٠٣١.٥١٦عبدالعاطي السيد عبدالعال دمحم٢٢٦٢٥ ٤٥

٤٦٣٠٤٥٣٠١٩١٠٣١.٥١٥عالء دمحم عبدالحليم دمحم علي٢٢٦٢٦ ٤٠

٤٨٣١٤٥٣٠١٩٩٠٣٠١٥على عالء عبداللطيف رمضان٢٢٦٢٧ ٤٥

٤١٣٠.٥٤٥٣٣١٩٤.٥٠٣٠١٥عمر السيد دمحم صادق٢٢٦٢٨ ٤٥

٤١٣٠٤٥٣٢١٨٨٠٣٠.٥١٢.٥دمحم هاني السيد عبدالنبي٢٢٦٢٩ ٤٠

٤٢.٥٣١٤٧.٥٣٦٢٠٢٠٣٢.٥١٥.٥دعاء عبدالعال عيد عبدالرحمن٢٢٦٣٠ ٤٥

٤٠٣١٤٥٣٤١٩١.٥٠٣٢.٥١٥سعاد رجب فؤاد اسماعيل٢٢٦٣١ ٤١.٥

٦٦.٥٣٢.٥٤٦٣٨٢٣٣٠٣٢.٥١٥.٥هدى ممدوح حسين عبدالنبي دمحم٢٢٦٣٢ ٥٠
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ابوصوير الوراوره ع ماالدارة المدرسة
٦٦.٥٣٠٣٧.٥٣٤٢١٥٢٠٣٥١٧ابراهيم السيد دمحم دمحم٩٩٥٣ ٤٧

٦٠.٥٣٠٣٦.٥٣٠٢٠٢١٥٣٤١٧.٥احمد السيد على منصور٩٩٥٤ ٤٥

٧١٣٤.٥٤٥٣٣٢٣٦.٥١٥.٥٣٦١٨.٥احمد حسن عبدالخالق حسن٩٩٥٥ ٥٣

٧٦٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦١٥٣٨.٥١٨.٥احمد حسن عبده شحات٩٩٥٦ ٥٨

٧١.٥٣٦٥١٣٩٢٥١.٥١٥٣٩١٨احمد رضا دمحم عبدالمقصود٩٩٥٧ ٥٤

٦٠٢٦٤٥٢١.٥١٩٧.٥١٥٣٢١٨احمد سعيد عبدالرازق عبد الحميد٩٩٥٨ ٤٥

٤٥.٥٣٠٣٧.٥٢٠.٥١٧٨.٥١٥٣١.٥١٥.٥احمد سليم محمود عبدالرحمن٩٩٥٩ ٤٥

٧٨.٥٣٨٥٦٣٦.٥٢٦٦١٥٣٧.٥١٧احمد عادل دمحم عبدهللا٩٩٦٠ ٥٧

٦٠٣٢٣٨٢٢١٩٨١٥٣٣.٥١٥احمد عطيه عبدالعظيم نصر٩٩٦١ ٤٦

٢٩.٥١٥١٨.٥١٠٩٣٥١٣.٥٦احمد عالء عبدالمنعم -صالح٩٩٦٢ ٢٠

٧٥٣٨٥٣٣٦.٥٢٥٧.٥١٥٣٤.٥١٥احمد فريد دمحم صالح٩٩٦٣ ٥٥

٤٤٢٤.٥٣٦٢١.٥١٧١١٥٢٦.٥١٥احمد دمحم عراقي محمود٩٩٦٤ ٤٥

٦٨٣١.٥٤٦٣٠٢٢٤.٥١٥٣٤.٥١٥.٥احمد محمود احمد ابراهيم٩٩٦٥ ٤٩

٦٠٣١.٥٣٨٣٢.٥٢١٣١٥٣٤.٥١٥.٥احمد محمود احمد حسين٩٩٦٦ ٥١

٦٦.٥٣٥٤٩٣١٢٣٧.٥١٥٣٣١٥.٥احمد محمود دمحم دمحم٩٩٦٧ ٥٦

٤٧.٥٣٢٣٦.٥٢١١٨٣١٣.٥٣٤١٧ادهم دمحم فوزى امام٩٩٦٨ ٤٦

٦٠٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٤١٥٣٢١٥.٥اسالم السيد دمحم عبدهللا٩٩٦٩ ٥٥

٦٩٣٧٤٨٣٠.٥٢٣٧.٥١٥٣٣.٥١٦.٥ايهاب رجب ابراهيم محمود٩٩٧٠ ٥٣

٤٩٣٠٤٥٢١١٩٠١٢.٥٣٠١٥باسم زكريا ابراهيم على٩٩٧١ ٤٥

٦٥٣٥٤٥٣١٢٢٨١٥٣٥١٦باسم على سليم دمحم٩٩٧٢ ٥٢

٦٨٣٨٥٠٣٤.٥٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٥بكرى فوزى محمود سليم٩٩٧٣ ٥٠

٧٢.٥٣٨.٥٤٩٣١٢٤١١٥٣٤.٥١٧حسن نادر حسن عبدهللا٩٩٧٤ ٥٠

٧٤.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٦٠١٥٣٥.٥١٥رشدي دمحم دمحم رشدي دمحم٩٩٧٥ ٥٨

٧٣٣٨٤٨.٥٣٤.٥٢٤٨١٥٣٨١٥.٥رمضان دمحم السعيد مخنار٩٩٧٦ ٥٤

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٨١٥٣٤١٥.٥زياد احمد السيد عبدالغفار٩٩٧٧ ٥٣

٦٤٣١.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٧١٥.٥زياد رضا احمد عبدالعال٩٩٧٨ ٤٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٣١٥٣٩١٦سمعان يعقوب عزيز شكر٩٩٧٩ ٤٥

٤٧٢٣٣٧٣٠١٨٢١٢٣٣١٥سمير دمحم سمير سليمان٩٩٨٠ ٤٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٠٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٨.٥١٥سيد دمحم السيد دمحم احمد٩٩٨١ ٥٤

٧٢.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٤٤١٥٣٤١٥.٥عبدالرحمن السيد عبدالمجيد السيد همام٩٩٨٢ ٥٢

٧٥٣٩٤٨.٥٣٤.٥٢٥١٢٠٣٧١٦عبدالرحمن سمير السيد دمحم٩٩٨٣ ٥٤
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٦٨٣٨.٥٤٥٣٦.٥٢٤٣١٥٣٩١٥عبدالرحمن عبدهللا السيد حسن٩٩٨٤ ٥٥

٥٥٣٦٤٥٣٥٢١٧١٢٣٢.٥١٦عبدالرحمن مجدي السيد حسن٩٩٨٥ ٤٦

٧٥.٥٣٩٥١.٥٣٥٢٥٨١٥٣٩١٦عبدالرحمن مصطفي عبدهللا ابراهيم٩٩٨٦ ٥٧

٧٤.٥٣٧.٥٤٩٣٦.٥٢٤٧.٥١٥٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن هاني علي عواد٩٩٨٧ ٥٠

٧٤.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٥٥١٥٣٦.٥١٧عبدهللا دمحم سليمان دمحم٩٩٨٨ ٥٥

٧٤.٥٣٨٥٢٣٧.٥٢٥٩١٥٣٦.٥١٦.٥عبدالمنعم دمحم محمود احمد٩٩٨٩ ٥٧

٧٥٣٦.٥٥١٣٦٢٥٠.٥١٥٣٥.٥١٥عطيه دمحم عطيه دمحم٩٩٩٠ ٥٢

٦٤.٥٣٥٤٦٣٤.٥٢٣٢١٥٣١١٥عمار دمحم عبدالعظيم عبدالغني٩٩٩١ ٥٢

٦٦٣٥.٥٤٦٣٢.٥٢٢٧١٥٣٢.٥١٥عمر احمد غريب نبوي٩٩٩٢ ٤٧

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٥١٥عمرو جمال دمحم نور٩٩٩٣ ٥٠

٥٣.٥٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٣١٥٣٤١٥عمرو عالء محمود دمحم٩٩٩٤ ٤٨

٦٨٣٧٤٦٣٥٢٣٨١٥٣٦.٥١٥.٥كريم دمحم صالح دمحم٩٩٩٥ ٥٢

٣٢.٥١٨٢١.٥١٦١١٤٥١٦.٥٥دمحم احمد ابوالفتوح احمد٩٩٩٦ ٢٦

٧٧٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٦٢١٦٣٧.٥١٥.٥دمحم اشرف عبداللطيف عبدهللا٩٩٩٧ ٥٥

٦٧٣٥.٥٤٦.٥٣٤٢٣٠١٥٣٣.٥١٥دمحم حسن دمحم محمود٩٩٩٨ ٤٧

٦٣٣٦.٥٤٥٣٣.٥٢٢٨١٥٣٨١٥دمحم سامى احمد السيد٩٩٩٩ ٥٠

٧٥٣٨.٥٥٢٣٨٢٥٩.٥١٦٣٨١٦دمحم شحته دمحم شحات١٠٠٠٠ ٥٦

٧٥٣٦٤٥٣٦.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم عادل شحاته ايوب١٠٠٠١ ٥١

٣٦.٥١٦.٥١٦١٦١٠١.٥٦.٥١٩٥.٥دمحم عبدالسميع كمال دمحم١٠٠٠٢ ١٦.٥

٧٥٣٧٤٥٣٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٩١٥دمحم ممدوح سليم احمد١٠٠٠٣ ٤٦.٥

٤٨.٥٣٠٣٦.٥٣١١٩١.٥١٥٣٥١٥دمحم ياسر احمد دمحم١٠٠٠٤ ٤٥.٥

٥٥٣٠٣٨٣١١٩١.٥١٦٣٠١٥محمود ابراهيم دمحم إبراهيم١٠٠٠٥ ٣٧.٥

٧١٣٢٤٧٣٢٢٣٠١٧٣٧١٥.٥محمود ابراهيم محمود عامر١٠٠٠٦ ٤٨

٦٥.٥٣٠٣٧٢٢.٥٢٠١١٥.٥٣٥١٥محمود السيد دمحم الشحات١٠٠٠٧ ٤٦

٦٥.٥٣٠٣٦.٥٢١.٥١٩٨.٥١٦٣٧١٥محمود ثابت بدر الدين بيومي١٠٠٠٨ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣١.٥٢٠١٦٣١٥٣٠١٥محمود عبدالحميد دمحم عطيفى١٠٠٠٩ ٣٩

٤٤.٥٣٠٣٢٢١.٥١٦٦.٥١٦.٥٢٥١٥محمود مصطفى عبدالعزيز دمحم١٠٠١٠ ٣٨.٥

٦٩٣٤٤٥٣٠.٥٢٢٨١٦.٥٣٨١٥مصطفى رضا السيد رمضان١٠٠١١ ٤٩.٥

٧٥٣٥.٥٥١٣٩٢٥٧.٥١٦.٥٣٨١٥.٥مصطفي رمضان دمحم على١٠٠١٢ ٥٧

٧٠٣٣.٥٤٥٢٣٢١٩١٦٣٧.٥١٥يوسف ايمن عبدالجواد مصطفى١٠٠١٣ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٠٣٦٣٠١٩٦.٥١٦٣٦١٥يوسف صالح دمحمعبدالعزيز العايدي١٠٠١٤ ٣٨

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٧٠١٧٣٨١٥.٥يوسف عبدالعزيز رفعت عبدالعظيم١٠٠١٥ ٥٨
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٦٠٣٧٤٩٣٠٢٢٥١٦.٥٣٤١٥.٥احالم دمحم مصطفى دمحم١٠٠١٦ ٤٩

٧٧٣٩.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٥.٥٣٩١٥.٥اسراء احمد احمد راجح١٠٠١٧ ٥٤

٧٧٣٩.٥٥٥٣٩٢٦٩١٧٣٩١٦اسراء السيد عبدالعزيز احمد١٠٠١٨ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٨٢٦١.٥١٧٤٠١٦اسراء تامر فوزي محمود١٠٠١٩ ٥٥

٣٠١٥١٥١١.٥٩٠.٥٥.٥٢٠٥.٥اسالم محمود ابراهيم دمحم١٠٠٢٠ ١٩

٧٥.٥٣٨٤٨٣٢.٥٢٤٥١٥.٥٣٨١٥.٥اسماء طارق عطية احمد١٠٠٢١ ٥١

٧٣.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٥١١٦.٥٤٠١٥.٥اسماء ياسر عبدالخالق حسن١٠٠٢٢ ٥٦

٧٦٣٧.٥٥٢.٥٣٥٢٦١١٥.٥٣٧.٥١٦االء حسان السعدوني عبدة١٠٠٢٣ ٦٠

٦٧٣٤٥٠.٥٣٢٢٣٤.٥١٥٣٩١٥.٥الشيماء اشرف أحمد غالى١٠٠٢٤ ٥١

٧٢.٥٣٦٤٥٣٥٢٤٠.٥١٧٣٦.٥١٦.٥اميره احمد دمحم احمد عدسة١٠٠٢٥ ٥٢

٧٣.٥٣٦٤٧.٥٣٣.٥٢٤٥.٥١٥.٥٤٠١٥.٥اميره اسعد السيد ابراهيم١٠٠٢٦ ٥٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٥١٥٣٠.٥١٣.٥ايمان احمد حسن على١٠٠٢٧ ٤٥

٧٣.٥٣٥.٥٤٩٣٠٢٣٩.٥١٦٣٦١٦ايمان اشرف عبدالحميد خالد١٠٠٢٨ ٥١.٥

٦٠.٥٣٠٤٧٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٧١٦ايه احمد دمحم دمحم١٠٠٢٩ ٥٠

٦٣.٥٣٣٤٨.٥٣٣٢٣٢١٦٣٧.٥١٦.٥ايه عربي عبدالفتاح ابراهيم١٠٠٣٠ ٥٤

٦٠٣٣.٥٤٧٣٠٢٢٢١٦.٥٣٩١٥.٥ايه دمحم السيد اسماعيل١٠٠٣١ ٥١.٥

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٦٣٩١٧.٥بسمله صالح خليل علي١٠٠٣٢ ٦٠

٣٧٢٠٢٩.٥٢٠١٣٥٦١٩.٥٧.٥بسمله عبدهللا دمحم محمود١٠٠٣٣ ٢٨.٥

٦٣٣٠٣٨.٥٣٠٢١٠١٥.٥٣٣١٦بسمله عبدالواحد حسن علي رضوان١٠٠٣٤ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٣٢٤٣.٥١٦.٥٣٩١٥.٥بسمه زكريا ابراهيم على١٠٠٣٥ ٥٠.٥

٧٥٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٦٨١٧٣٨.٥١٧.٥بسنت ابراهيم عبدالعظيم عبدالغني١٠٠٣٦ ٥٨

٧٨٣٨٥٨٣٩٢٧١١٧٣٩١٧تسبيح دهشان دمحم السيد١٠٠٣٧ ٥٨

٦٨.٥٣٨٥٦.٥٣٩٢٥٣١٧٣٧.٥١٦.٥خلود سمير عبدالمقصود محمود١٠٠٣٨ ٥١

٧٢٣٤.٥٥١٣٠٢٣٨.٥١٥٣٥١٧دنيا على انور راجح١٠٠٣٩ ٥١

٦٩.٥٣٢٥٠.٥٣٠٢٣٢.٥١٦٣٧.٥١٦.٥دنيا مهدى ابراهيم عبدالحميد١٠٠٤٠ ٥٠.٥

٧٦٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٢١٦.٥٣٩١٧رانيا طلعت عبدالعظيم عبدالغني١٠٠٤١ ٥٨.٥

٦٣.٥٢٤٣٧.٥٢١.٥١٨٨١٥٣٧١٥.٥رحمة دمحم يحيى سليم١٠٠٤٢ ٤١.٥

٦٨.٥٣٦٥٣.٥٣٥٢٤٧١٧٣٨١٦.٥رحمه ممدوح عبدالهادى دمحم١٠٠٤٣ ٥٤

٧٦.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٥.٥٢٦٤.٥١٦٣٩١٦.٥رنا دمحم مهدي دمحم١٠٠٤٤ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٢١٥.٥٣٩.٥١٥.٥روان دمحم محمود حامد١٠٠٤٥ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٦٥٧٣٧.٥٢٥٨١٦٣٩١٧رويدا السيد دمحم عبدالمعطى١٠٠٤٦ ٥٥

٧٥٣٨.٥٥٧.٥٣٧٢٦٥١٦.٥٣٨١٦ريم احمد محمود احمد١٠٠٤٧ ٥٧
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٧٠٣٧.٥٥٦٣١٢٤٩١٦٣٦.٥١٥.٥ريهام دمحم احمد الشحات١٠٠٤٨ ٥٤.٥

٦٩٣٤.٥٥٢٣٠٢٣٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥ساره جمال فؤاد حسين١٠٠٤٩ ٥١

٧٠.٥٣٤.٥٥٤٢٢.٥٢٣٣.٥١٦.٥٣٩١٧.٥سلمى صالح عبدالسالم دمحم١٠٠٥٠ ٥٢

٧٨٤٠٥٥.٥٣٨.٥٢٧٢١٦.٥٣٨١٨سما دمحم احمد حسين١٠٠٥١ ٦٠

٥١٢٥٣٧.٥٢١١٧٩.٥١٥٣٣.٥١٥.٥سماح دمحم عبدهللا مهدى١٠٠٥٢ ٤٥

٦٥٣٥.٥٥٢٣٠٢٢٧.٥١٨.٥٣٩١٧.٥شروق عماد عبدالخالق عبدهللا١٠٠٥٣ ٤٥

٧٦٣٧٥٣٣٧٢٥٦.٥١٨.٥٣٨١٧شهد حسن عليوه حسن١٠٠٥٤ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٢٣٦٢٤٨١٧.٥٣٩١٧شهد دمحم محمود عامر١٠٠٥٥ ٤٩

٦٠٣٦٣٦.٥٣٠٢٠٧.٥١٨٣٥.٥١٨شهندا احمد على دمحم١٠٠٥٦ ٤٥

٦٨٣٧٤٨٣٤٢٣٧.٥١٨٣٨١٧شيماء على دمحم على١٠٠٥٧ ٥٠.٥

٧٧٣٩٤٩.٥٣٧٢٥٨١٩٣٨.٥١٨.٥صابرين دمحم السيد حسين فراج١٠٠٥٨ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٤٠١٨.٥فاتن دمحم عبدالهادي محمود١٠٠٥٩ ٥٩.٥

٧٥٣٨.٥٤٩.٥٣٨٢٥٤١٨٣٧.٥١٧فرحة مجدى دمحم احمد١٠٠٦٠ ٥٣

٧٤٣٧.٥٤٧.٥٣٥٢٤٩.٥١٨٣٥.٥١٦.٥كريمان دمحم ابراهيم محمود١٠٠٦١ ٥٥.٥

٦٩٣٧٤٥٣٠٢٢٦١٨٣٣١٦ماري مشيل ناصف جرجس١٠٠٦٢ ٤٥

٧٦٣٩٥٦٣٩٢٦٣١٨.٥٣٨١٨مارينا عادل حمدي حنين١٠٠٦٣ ٥٣

٧٨.٥٣٦.٥٥٥٤٠٢٦٥١٨٣٤١٧.٥مريم السيد ابراهيم السيد الشاذلي١٠٠٦٤ ٥٥

٧١.٥٣٧٤٨.٥٣٧٢٤١١٨٣٦١٧.٥مريم عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن١٠٠٦٥ ٤٧

٧٨٣٨.٥٥٤٣٩٢٦٤.٥١٨٣٩١٩ملك سليمان عبدهللا محمود١٠٠٦٦ ٥٥

٧٤٣٧٤٥.٥٣٦٢٣٩.٥١٨٣٨١٨.٥ملك علي جودة خالد١٠٠٦٧ ٤٧

٧٧٣٩.٥٥٥٣٨٢٦٤.٥١٨.٥٣٧١٧.٥منةهللا احمد حسن عبدالعزيز١٠٠٦٨ ٥٥

٧٦٣٨.٥٥١٣٧٢٥٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٧.٥منةهللا سامى شعبان دمحم١٠٠٦٩ ٥٠

٦٩.٥٣٥٤٧.٥٣٤٢٤١١٨٣٩١٧.٥منه السيد عبدالهادى احمد١٠٠٧٠ ٥٥

٦٤.٥٣٧٤٥٣١٢٢٢.٥١٨٣٥١٧منه دمحم عبدالناصر زيد نصار١٠٠٧١ ٤٥

٦٣٣٥.٥٤٥٢٣.٥٢١٢١٧.٥٣٥.٥١٧.٥منى جمعه دمحم السيد١٠٠٧٢ ٤٥

٦٩.٥٣٤.٥٣٩٣٠٢٠٩١٥٣٣١٦منى دمحم عبدالحميد دمحم١٠٠٧٣ ٣٦

٦٧.٥٣٥.٥٤٨٣٠٢٢٦١٦٣٢١٦مي امام فوزي امام١٠٠٧٤ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٣٢٣٥.٥١٦٣٥١٧.٥نادية دمحم حسين السيد١٠٠٧٥ ٤٥

٧٦٣٩.٥٥٤٣٧.٥٢٦٠١٧٣٨١٦نانسى اشرف محمود ابراهيم١٠٠٧٦ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩٢٧١.٥١٥.٥٣٨.٥١٦نجوي عزالدين علي متولي١٠٠٧٧ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٧١٦.٥ندي عماد عبده احمد سعد١٠٠٧٨ ٥٨

٧٥.٥٣٩.٥٥٢٣٦٢٥٣.٥١٧٣٨.٥١٥.٥ندى فراج السيد ابراهيم١٠٠٧٩ ٥٠.٥
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٧٤.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٠.٥٢٤٦١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ندى دمحم دمحم ابراهيم١٠٠٨٠ ٤٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٥٣٥١٦ندى وليد دمحمالشهير عاطف١٠٠٨١ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٧٥١.٥٣٣.٥٢٤٢١٥.٥٣٨.٥١٦نسمه السيد عبدهللا حسين١٠٠٨٢ ٤٥.٥

٦٢.٥٣٣.٥٤٦.٥٣١.٥٢١٩١٥.٥٣٦.٥١٦نهى كرم السيد عبدالعزيز١٠٠٨٣ ٤٥

٧٣.٥٤٠٥٦.٥٣٥٢٥٦.٥١٧٣٨١٦.٥نورا ابراهيم سعيد ابراهيم السيد١٠٠٨٤ ٥١.٥

٧٤٣٩٥٣٣٠٢٤١.٥١٧٣٨١٧نورهان دمحم اسماعيل خليل١٠٠٨٥ ٤٥.٥

٧٣٤٠٥٤.٥٣٨٢٥٧١٥٣٩١٦هاجر سليم ابراهيم السيد١٠٠٨٦ ٥١.٥

٥٣٣٤.٥٤٥.٥٢١.٥١٩٥.٥١٥٣٠.٥١٥هبه هللا مجدى عبدالغنى عبدالعظيم١٠٠٨٧ ٤١

٦٣٣٣٤٨.٥٣٠.٥٢٢٠١٥.٥٣٦١٥هبه امام فوزي امام١٠٠٨٨ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٩.٥١٧٣٥١٥هدى دمحم عبدهللا احمد١٠٠٨٩ ٥٨

٧٤.٥٣٩.٥٥٧٣٥.٥٢٦٣.٥١٧٣٧١٦هدى دمحم على احمد١٠٠٩٠ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٧٣٨٢٦٨١٦.٥٣٤١٦هند محمود عبدالفتاح احمد١٠٠٩١ ٥٥.٥

٦٨٣٧٥٢.٥٣٠٢٣٥١٨.٥٣٥١٥وداد رضا احمد ابراهيم عطيه١٠٠٩٢ ٤٧.٥

٧٣٣٩.٥٥١.٥٣٠.٥٢٤٣.٥١٧٣٦١٧ياسمين عليوه عطيه الشحات١٠٠٩٣ ٤٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٣٣٣.٥٢٥٧١٦.٥٣٧.٥١٥ياسمين دمحم السيد حسين فراج١٠٠٩٤ ٥٤.٥

٤٩.٥٣٠٣٢٢٢.٥١٧٥.٥٠٣٠١٢دمحم خالد دمحم دمحم٢٢٦٣٣ ٤١.٥

٤٧٣١٣٤٢١١٧٤٠٢٥١٢مصطفي عصام ابوالفضل مصطفي٢٢٦٣٤ ٤١

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١١.٥٠٣٠١٦دعاء دمحم عمر علي٢٢٦٣٥ ٤٥

٦٠.٥٣٦.٥٤٥٣٠.٥٢١٧.٥١٥٣٠١٥ريهام شريف عبد العال محمود٢٢٩٦٦ ٤٥

٤٠٣٥.٥٣٧٢٣.٥١٧٢.٥١٠٣٢.٥١٥والء شريف صالح السيد٢٣٠٠٧ ٣٦.٥
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ابوصوير الشهيد دمحم طارق على االعدادية تعليم اساسىاالدارة المدرسة
٤٩.٥٣٠٣٨٣٠١٨٩١٥٣٤.٥١٥ابراهيم جمال حسن دمحم١٠٠٩٥ ٤١.٥

٦١.٥٣٠٣٧.٥٣٠.٥٢٠٤.٥١٦٣٨١٦ابراهيم عبدالمولى سيد عبد المولى١٠٠٩٦ ٤٥

٥٣٣٠٣٨.٥٣١.٥١٩٢١٥.٥٣٧.٥١٥ابراهيم عودة سلمي جمعة١٠٠٩٧ ٣٩

٦٦.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٢٦١٥.٥٣٩١٦احمد الحسن دمحم شاهين١٠٠٩٨ ٤٥

٥٢٣٢٤٥٣١.٥٢٠٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٥احمد خالد دمحم سليمان١٠٠٩٩ ٤٥

٧٠٣٠٤٧٣١٢٢٦.٥١٥.٥٤٠١٥.٥احمد رضوان عبدالمنعم كامل١٠١٠٠ ٤٨.٥

٦٩٣٢٥٠.٥٣٤٢٣٤.٥١٥٣٩١٥احمد سامي عبده دمحم١٠١٠١ ٤٩

٧٢.٥٣٣.٥٥٠٣٥٢٤٣١٥٣٩١٦.٥احمد عبدالحليم عمر عبد الحليم١٠١٠٢ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٧٣٤٢٢٦.٥١٥٣٦.٥١٦احمد عثمان دمحم دمحم١٠١٠٣ ٤٩

٦٤.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٧١٧احمد كيالني دمحم عبدالغفار١٠١٠٤ ٥٢.٥

٦٠٣٣٤٧٣٥٢٢٢١٥.٥٣٤١٦احمد ماهر احمد عيد١٠١٠٥ ٤٧

٤٤.٥٣٠٣٧.٥٣١.٥١٨٨.٥١٥.٥٣١.٥١٦احمد دمحم احمد دمحم١٠١٠٦ ٤٥

٦٨٣٣.٥٥٠٣٨٢٤٢.٥١٦٤٠١٧.٥احمد دمحم عبدالقادر ابراهيم١٠١٠٧ ٥٣

٥١.٥٣٠.٥٤٥٣١٢٠٧.٥١٥.٥٣٩١٦.٥اسالم سالمة سليمان سالمة١٠١٠٨ ٤٩.٥

٦١.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٦٢٣٥.٥١٥٤٠١٧ايمن سامي عبدالحميد احمد١٠١٠٩ ٥٤

٦٠٣٠.٥٣٧.٥٣٤٢١٣.٥١٥٣٧١٧ايمن وليد دمحم دمحم فياض١٠١١٠ ٥١.٥

٦١.٥٣١.٥٤٥.٥٣٣٢٢٤١٥٤٠١٧.٥حاتم عماد احمد عبدالمجيد١٠١١١ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥١٥.٥٣٩١٧.٥حسين السيد حسين دمحم١٠١١٢ ٥٩

٦٠٣٤.٥٤٩٣٧٢٢٥.٥١٥.٥٣٣١٧سالم رعد سالم دمحم١٠١١٣ ٤٥

١٣.٥١٠١٥١١٦٥٥.٥١٧٦.٥سالم علي سعيد عياد١٠١١٤ ١٥.٥

٦١٣٢.٥٤٨.٥٣٦٢٢٥.٥١٥٣٦.٥١٨.٥سليم ناصر عودة نصار١٠١١٥ ٤٧.٥

٥٠.٥٣٠.٥٤٥٣٤.٥٢٠٦١٥٣٢.٥١٧سيف محسن سعد عيد١٠١١٦ ٤٥.٥

٦٩.٥٣٤.٥٥١.٥٣٨.٥٢٤٥.٥١٥٤٠١٧.٥شريف سعيد احمد عبدالمجيد١٠١١٧ ٥١.٥

٦٧٣٤٥٣.٥٣٧.٥٢٤٥١٥٤٠١٦.٥ضياء دمحم السيد رزق١٠١١٨ ٥٣

٥٣٣٢٤٦.٥٣٠.٥٢١٢.٥١٥٣٤١٦.٥عبدالباسط عمر عيسوي عبدالرحيم١٠١١٩ ٥٠.٥

٥٤٣٥٤٦.٥٣٠٢١١١٥٣٦١٧.٥عبدالبصير عادل دمحم حميدة١٠١٢٠ ٤٥.٥

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٨.٥١٣.٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن ابراهيم فؤاد زكي١٠١٢١ ٤٩.٥

٥٥٣٠٣٨٣٠١٩٨١٣٣٣١٦عبدالرحمن حمدي امين حسن١٠١٢٢ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٣١٥٣٩١٧.٥عبدالرحمن دمحم طه صبره١٠١٢٣ ٤٧

٦٢٣٢.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٢٤١٥٤٠١٨عبدالعزيز عماد عبدالعزيز حميدة١٠١٢٤ ٤٨.٥

٦٠٣٣٤٥.٥٣٣.٥٢١٧١٥٣٣١٦عبدالكريم حمدي جمعه عبدالكريم١٠١٢٥ ٤٥
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٧١.٥٣٦.٥٤٧٣٤.٥٢٣٩١٥.٥٣٧.٥١٧.٥عبدهللا هاني ابراهيم دمحم١٠١٢٦ ٤٩.٥

٦١٣٠٣٦.٥٣٥٢٠٧.٥١٥٣٥١٥.٥عمر جهاد موسي سليمان١٠١٢٧ ٤٥

٧٣.٥٣٥٤٥٣٤٢٤٠١٧٣٦.٥١٦عمر دمحم عمر عبدالحليم١٠١٢٨ ٥٢.٥

٦٤٣٢.٥٤٥٣٤٢٢٣.٥١٩٣٦.٥١٦عمرو اسماعيل حسن عبدالمبدي١٠١٢٩ ٤٨

٧٦٣٧.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٥٣٩١٦عمرو السيد دمحم عبدالعاطي١٠١٣٠ ٥٦

٧٥٣٧.٥٤٨.٥٣٨٢٥٧١٥٣٩١٥.٥عمرو خالد دمحم اسماعيل١٠١٣١ ٥٨

٧٠٣٤.٥٥٠٣٧٢٤١.٥١٥٣٨١٧.٥فيصل خالد سالمة سالم١٠١٣٢ ٥٠

٧٥٣٥٤٩.٥٣٨٢٤٦١٥٤٠١٥مؤمن صالح زيدان عبدالمالك١٠١٣٣ ٤٨.٥

٧٤٣٩.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥٥١٥٤٠١٥.٥مازن بركات مسلم اجعيل١٠١٣٤ ٤٩.٥

٦٧.٥٣١٤٨٣٦.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٨١٦دمحم احمد عادل حسن١٠١٣٥ ٥١.٥

٦٠.٥٣٢.٥٤٦٣٤٢٢١١٧٣٨١٥.٥دمحم جمال سليمان عامر١٠١٣٦ ٤٨

٦٠.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢١٦.٥١٦٣٧١٥.٥دمحم جهاد موسي سليمان١٠١٣٧ ٤٩

٦٢٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٩.٥١٥٣٢.٥١٥دمحم حسن دمحم عبدالرحمن١٠١٣٨ ٤٩.٥

٦٦٣٤٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٨١٥دمحم عبدالكريم سيد محمود١٠١٣٩ ٤٨.٥

٦٤٣٢.٥٤٦٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥١٦دمحم عودة غانم عودة١٠١٤٠ ٤٨

٧٦٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٥٣٩١٦.٥دمحم فضلون عبدالمجيد دمحم١٠١٤١ ٥٨

٦٠٣٠٣٩٣٠٢٠٦.٥١٦٣١.٥١٥.٥دمحم محمود دمحم دمحم١٠١٤٢ ٤٧.٥

٧٣٣٥٤٩٣٠.٥٢٤١١٥٣٧١٥.٥دمحم مصطفي السعيد دمحم١٠١٤٣ ٥٣.٥

٥٣.٥٣٠٣٧٣٦٢٠١.٥١٥٣٠١٥دمحم ممدوح حسن دمحم١٠١٤٤ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٦٢٠٣.٥١٥٣٠١٥دمحم هويشل فرج هويشل١٠١٤٥ ٤٥

٦٦.٥٣١٤٧٣٥٢٢٤.٥١٥٣٦.٥١٦.٥دمحم ياسر حامد عيد١٠١٤٦ ٤٥

٦٦.٥٣٢.٥٤٥٣٤٢٣٠١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم يحي علي احمد١٠١٤٧ ٥٢

٧٢.٥٣٨.٥٥١.٥٣٧٢٥٤١٥٣٦.٥١٦.٥محمود احمد حسين حامد١٠١٤٨ ٥٤.٥

٦٢.٥٣٤٥٠.٥٣٤٢٣٧.٥١٥٣٥.٥١٦.٥محمود الصاوى محمود الصاوى١٠١٤٩ ٥٦.٥

٤٩٣٠٤٥٢٣١٩٥.٥١٥٣٢.٥١٥محمود ناصر نصار سليم١٠١٥٠ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٦٥٤٣٧٢٤٤١٥٣٨١٦.٥مروان سامح سليم زياد١٠١٥١ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦١١٥٣٨١٦مصطفى سالم سالمة سالم١٠١٥٢ ٥٦

٧٢٣٠٤٦.٥٣٨.٥٢٣٨١٥٣٨١٦.٥مصطفي وليد كمال علي١٠١٥٣ ٥١

٥٣.٥٣٠٤٥٣٣٢٠٦.٥١٦٣٧١٦هاني اسامي دمحم ابراهيم١٠١٥٤ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣١٢٢٤١٥.٥٣٦١٥هشام دمحم شعبان حسيني١٠١٥٥ ٥١.٥

٤٨٣٠٣٦.٥٣١.٥١٩٥١٥.٥٣٠١٥يوسف سالم عبد ربة سلمي١٠١٥٦ ٤٩

٦١٣٠٣٨.٥٣٦٢١٧.٥١٣٣٤١٦.٥يوسف شاهين ابراهيم السيد١٠١٥٧ ٥٢
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٧٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٦.٥يوسف عيد حمدان السيد عودة١٠١٥٨ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٦١٦يوسف دمحم عبدالحميد احمد١٠١٥٩ ٥٢

٧٢.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٣٠١٥.٥٣٤.٥١٧يوسف دمحم محمود دمحم١٠١٦٠ ٤٩

٧٠٣٠٥٢.٥٣٦.٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٦١٦احالم ايمن السيد عبدالحميد١٠١٦١ ٤٨.٥

٧٣٣٠٥٠.٥٣٨.٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٨١٧اسراء عبدالسالم حسن دمحم١٠١٦٢ ٥١.٥

٧٠.٥٣٠٣٩٣٠.٥٢١٦.٥١٧٣٨١٧.٥اسراء دمحم سعد دمحم١٠١٦٣ ٤٦.٥

٦٠٢٤.٥٤٥٢٣١٩٧.٥١٥.٥٣٢١٥اسراء يوسف دمحم عبدالجواد١٠١٦٤ ٤٥

٦٠٢٢٣٧٢٢١٧٩١٥.٥٢٧١٥اسماء جمعة عبد ربة محمود١٠١٦٥ ٣٨

٦٢.٥٢٢.٥٣٦.٥٢٤.٥١٩١١٣.٥٣٦١٥اسماء حسانين كمال عبدالحليم١٠١٦٦ ٤٥

٦١.٥٢٦٣٧٣٠١٩٩.٥١٣.٥٣٥.٥١٨.٥اسماء غريب حنيدق جمعه١٠١٦٧ ٤٥

٦٤.٥٢٦٣٨٣٠٢٠٣.٥١٣.٥٣٣.٥١٦.٥اسماء دمحم حسن عبدالمبدي١٠١٦٨ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣٣١٥.٥اسماء دمحم محمود سليمان١٠١٦٩ ٤٦

٧٤.٥٣٠.٥٤٥٣٢.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٨١٦.٥االء دمحم دمحم عبدالقوي١٠١٧٠ ٥٠

٧٦.٥٣٤٤٨٣٧٢٤٦.٥١٥٣٨١٦.٥اماني تامر رمضان دمحم١٠١٧١ ٥١

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٨١٧اميره صالح ابراهيم دمحم١٠١٧٢ ٤٥

٦٣٢٥٤٥٣٠٢٠٨١٧.٥٣٣١٥اميمة اشرف حسن محمود١٠١٧٣ ٤٥

٦٧٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٨١٥٣٨١٦.٥ايمان حسن السيد دمحم١٠١٧٤ ٥٢.٥

٦٢٢٣٣٤.٥٢٥١٩٠.٥١٢.٥٣٠.٥١٦.٥ايمان سالم اجميعان سالم على١٠١٧٥ ٤٦

٦٦.٥٣١٤٩.٥٣٠٢٢٧١٥.٥٣٦.٥١٥ايمان سيد محمود ريس١٠١٧٦ ٥٠

٧٢.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٢٢٤٤.٥١٦٣٨١٥.٥ايه دمحم علي دمحم١٠١٧٧ ٥٢

٦٢٣٠٤٥٢٣٢١١١٦٣٥١٥بسمه دمحم هليل السيد١٠١٧٨ ٥١

٦٤.٥٣٠٤٥٢٢٢١٠.٥١٦.٥٣٣١٥بسمه ياسر السيد مسلم١٠١٧٩ ٤٩

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٧١٥.٥٣٦.٥١٦.٥تهاني سمير منير يوسف١٠١٨٠ ٤٧

٦٤٣٠٤٥.٥٢٢.٥٢١٠١٥.٥٣٤.٥١٦حليمه سليم سليمان عامر١٠١٨١ ٤٨

٦٣٣١٤٥.٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٤.٥١٥خلود خالد دمحم خير١٠١٨٢ ٤٩

٧٢٣٤.٥٤٧.٥٣١.٥٢٣٥.٥١٥٣٥.٥١٥.٥دنيا سامح حسن احمد١٠١٨٣ ٥٠

٦٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٨١٦.٥دينا سعد جمال جاب هللا١٠١٨٤ ٥٢

٦٥.٥٣١٣٩٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٩.٥١٦دينا علي دمحم علي١٠١٨٥ ٤٧

٧٣.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٤١٥٣٧١٦راندا ايهاب غريب عطية١٠١٨٦ ٥٧

٧٢.٥٣١.٥٤٦.٥٣١.٥٢٣٤١٥٣٨.٥١٥.٥رحاب احمد عبدالحميد احمد١٠١٨٧ ٥٢

٦٨٣١٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٧.٥١٦رحمه ابراهيم دمحم سليمان١٠١٨٨ ٥١

٧٧٣٢.٥٥٤٣٧.٥٢٥٨١٥.٥٣٩١٨رحمه علي دمحم حسين١٠١٨٩ ٥٧
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٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧١١٧٣٩١٦رحمه ممدوح يحيى دمحم السباعى الشوبكى١٠١٩٠ ٥٨.٥

٦٥.٥٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٥١٦رواء الصاوي ابراهيم عبداللطيف١٠١٩١ ٥٢

٧٢٣٦٤٥٣٠٢٣٢١٦٣٤.٥١٧.٥ريهام حمدي جمال عبدالعظيم١٠١٩٢ ٤٩

٦٦.٥٢٦٤٥٢١.٥٢٠٧١٢.٥٣٨١٥زينب احمد دمحم ابراهيم١٠١٩٣ ٤٨

٥٤٢٢٤٥٢٢١٨٨١٣٣٢١٥زينب علي ابراهيم السيد١٠١٩٤ ٤٥

٦٤٢٦٤٨٢٢.٥٢٠٦.٥١٢٣٣١٦.٥سعاد ابراهيم عوض دمحم١٠١٩٥ ٤٦

٦٦٣٢٤٦٣٠٢٢٣١٥٣٤١٥.٥سهيلة سالم دمحم احمد١٠١٩٦ ٤٩

٦٣٢٥.٥٤٥.٥٣٠٢١٤١٣٣٦١٧شروق اسامة دمحم ابراهيم١٠١٩٧ ٥٠

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٨١٦.٥شروق حسب النبي عبدهللا حسب النبي١٠١٩٨ ٤٥

٧٧.٥٣٨٥٠.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٥٣٧.٥١٦.٥شيري دمحم احمد دمحم١٠١٩٩ ٥٥

٦٦٣٢٤٥٣٠٢٢٠١٦٣٧١٦.٥شيماء عبدالبديع عليش صالح١٠٢٠٠ ٤٧

٦٣.٥٢٥.٥٤٥٢١.٥٢٠٢.٥١٥٣٠١٥شيماء عبدالمطلب حسن عبد المطلب١٠٢٠١ ٤٧

٦٥.٥٣٠٣٩٣٠٢٠٩.٥١٣.٥٣٨.٥١٥.٥صفاء سالمة السيد عيد١٠٢٠٢ ٤٥

٦٣.٥٣٠٣٧.٥٢٤٢٠٩١٦٣٤١٦.٥صفاء سويلم سليمان عامر١٠٢٠٣ ٥٤

٦٠٢٥.٥٣٦٢٠.٥١٩٢١٥٣٣.٥١٦غرام محمود حامد احمد١٠٢٠٤ ٥٠

٦٧٣٢.٥٤٠.٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٧١٦.٥فاتن نصار سلمي سالم١٠٢٠٥ ٥٥

٧٧٣٥.٥٥٣٣٨٢٦٠.٥١٥.٥٣٨١٦مروة دمحم دمحم عطية١٠٢٠٦ ٥٧

٧٣٣٦٤٨.٥٣٥.٥٢٤٩١٥٣٩.٥١٦مريم اسامة ابراهيم فرج١٠٢٠٧ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٧.٥١٦مريم صموئيل جاب هللا وهبه١٠٢٠٨ ٥٠

٦٧٣٢٤٥٣٠٢٣٠١٥٣٨١٧ملك السيد عبدالقوي احمد١٠٢٠٩ ٥٦

٦١.٥٣١.٥٣٩٣٠٢١٢١٥.٥٣٥١٦.٥ملك السيد غريب عطية١٠٢١٠ ٥٠

٦٥٣٢.٥٤٥.٥٣١٢٢٨١٥٣٥١٧منار صالح مسعود عودة١٠٢١١ ٥٤

٧٠.٥٣٥٤٦.٥٣٤.٥٢٤٢.٥١٥٣٨١٧منةهللا خالد ابو المجد زيدان١٠٢١٢ ٥٦

٧٠٣٤٥٠٣٢.٥٢٤١١٥.٥٣٤١٦.٥منةهللا سيد عودة سليمان١٠٢١٣ ٥٤.٥

٧١.٥٣٤٤٦.٥٣٤٢٤٣١٥.٥٣٧١٦.٥منةهللا دمحم عبده دمحم١٠٢١٤ ٥٧

٦٨.٥٣٥٥٠٣١٢٤٠.٥١٧٣٨١٥منه عبدالعال ابراهيم عبداللطيف١٠٢١٥ ٥٦

٦٢.٥٣٠٣٨٣٠٢٠٨.٥١٥.٥٣٥١٥.٥منى فايد عطوة فريج١٠٢١٦ ٤٨

٦٢.٥٣٠٣٧٣٠٢٠٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٥نجوى مرزوق ابوالمجد زيدان١٠٢١٧ ٥٠

٦١٣٠٣٤.٥٣٠٢٠٨.٥١٣.٥٣٧.٥١٦ندى حامد السيد دمحم١٠٢١٨ ٥٣

٦٢.٥٣٠٣٦.٥٣٠٢١٢١٣٣٦.٥١٦ندى دمحم السيد دمحم١٠٢١٩ ٥٣

٦٤.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥.٥٣٨١٦ندى وليد السيد خليل١٠٢٢٠ ٥٥

٦٦.٥٣٠٣٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٨١٥.٥نورا دمحم رجب دمحم١٠٢٢١ ٥٣
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٦٠٢٣.٥٣٥٢٣١٩٣.٥١٥٣٨١٦نورهان فرحات شعبان حسيني١٠٢٢٢ ٥٢

٦٨٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٩١٦.٥هاجر خالد السيد دمحم١٠٢٢٣ ٥٣

٦٤.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٥.٥١٦هاجر سعيد سعد عزت١٠٢٢٤ ٥٣

٦٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٥١٦هاجر عطيتو دمحم سالمة١٠٢٢٥ ٥٢

٦٨٣٦.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧١٧.٥٣٧١٥هاجر دمحم سالم سالمة١٠٢٢٦ ٤٦

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٨١٨.٥٣٩١٧هاجر دمحم دمحم مناع١٠٢٢٧ ٥٦

٦٨٣٨٤٥.٥٣٠٢٣٨١٩٣٨١٥.٥هبه عواد حماد عوده١٠٢٢٨ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٧٥٦.٥٣٠٢٣٨١٨.٥٣٨.٥١٥هدي ابراهيم صالح دخل هللا١٠٢٢٩ ٤٧

٦٦.٥٣٤٤٥٢٣.٥٢١٤١٦٣٥١٥هدير عيد ابو النور سويلم١٠٢٣٠ ٤٥

٦٧.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٠٢٣٠.٥١٨.٥٣٧١٥.٥وديان فرج نصار هليل١٠٢٣١ ٤٨

٦٢٣٢.٥٣٧.٥٣٢٢٠٩٠٣٢.٥١٦دمحم سليمان السيد نصرهللا٢٢٩٣٧ ٤٥

٤٩.٥٣٠٣٥.٥٢٠١٧١.٥٠٢٤.٥١٥.٥حمد سيد حمد سويلم٢٢٩٣٨ ٣٦.٥

٥٢.٥٣١٣٨٢٤١٩٠.٥٠٣٣.٥١٦.٥محمود دمحم على على٢٢٩٣٩ ٤٥

١٣.٥١٠٨.٥٤٥١٠١٠٦محمود عويس محمود خليفه٢٢٩٤٠ ١٥
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ابوصوير الشهيد محمود نافع ع ماالدارة المدرسة
٤٩٣٦٣٤.٥٣١١٩٦.٥١٥٣٤١٦ابراهيم عادل شعيب عبدالعزيز١٠٢٣٢ ٤٦

٦٩٣٤.٥٣٦.٥٣٣٢١٩١٦٣٧١٦.٥ابراهيم عبدالمقصود عبدهللا عبدالهادى١٠٢٣٣ ٤٦

٦٧٣٧.٥٤٧٣٤٢٣١.٥١٥٣٨١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم حسن١٠٢٣٤ ٤٦

٧٧٤٠٥٧٣٩٢٧٢١٥٣٩١٦.٥ابراهيم دمحم حمزة دمحم١٠٢٣٥ ٥٩

٥١.٥٣٣.٥٤٥٢٣١٩٨١٥.٥٣٠١٦احمد ابراهيم محمود احمد١٠٢٣٦ ٤٥

٧٠.٥٣٨.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٨١٥٣٨.٥١٥.٥احمد حسن ابراهيم عبدالرحيم١٠٢٣٧ ٥٣

٦٩.٥٣٨.٥٥١.٥٣٣.٥٢٤٧١٥٣٩.٥١٥.٥احمد رامى دمحم على١٠٢٣٨ ٥٤

٧٠.٥٣٩٥٢٣٧.٥٢٤٦١٥٣٨.٥١٥.٥احمد عاطف حسن دمحم١٠٢٣٩ ٤٧

٥٣٣٥٣٨.٥٢٢.٥١٨٨١٥٣٠١٥احمد عبدالناصر دمحم ابراهيم١٠٢٤٠ ٣٩

٦٠٣٧٣٦.٥٢١٢٠٠.٥١٥.٥٣٧١٦احمد عصام سمير السيد سالم١٠٢٤١ ٤٦

٤٣.٥٣٤.٥٣٩٢١١٧٦١٥٣٠١٥.٥احمد دمحم مصطفى عبده عبدهللا١٠٢٤٢ ٣٨

٧٥٣٨٥٢٣٦٢٦٠١٥٣٧١٥احمد مراد ابراهيم دمحم١٠٢٤٣ ٥٩

٦٠٣٣.٥٣٧٣٠.٥٢١٠١٥٣٦١٥.٥احمد مصطفى منصور دمحم١٠٢٤٤ ٤٩

٦٠.٥٣٧.٥٤٥٣١.٥٢٢٠.٥١٥٣٧١٥احمد وائل محمود أحمد دمحم١٠٢٤٥ ٤٦

٥٢٣٤٣٥٢١١٨١١٥٣٥١٦احمد يوسف السيد حسين١٠٢٤٦ ٣٩

٤٥.٥٣٥٣٨.٥٢١.٥١٨٥.٥١٥٣٤١٥.٥ادهم دمحم اسماعيل دمحم السيد١٠٢٤٧ ٤٥

٧٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٤١٥٣٩.٥١٧اسامه دمحم السيد دمحم دمحم١٠٢٤٨ ٥٦

٦٣٣٥.٥٣٨.٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٧١٥.٥اسالم دمحم حسن جندى١٠٢٤٩ ٤٥

٦٦٣٨٤٦٣٥٢٣١١٦٣٧١٥اسالم دمحم مصطفى مصطفى١٠٢٥٠ ٤٦

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٦٣٥١٦.٥اسليم اسليم حسين سليم١٠٢٥١ ٥١

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢١١٥.٥٣٠١٦.٥السيد جميل السيد رمضان١٠٢٥٢ ٥٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٥٣٢٢٤٤١٥٣٥.٥١٦ثروت ابراهيم عاشور دمحم على١٠٢٥٣ ٥٨

٤٦٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٨٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٥جندى فرج الجندى على١٠٢٥٤ ٥١.٥

٦٧٣٥٣٩٣٥٢٣٠١٥.٥٣٣.٥١٥.٥حجاج دمحم عبدهللا عبدالستار١٠٢٥٥ ٥٤

٦٠٣٢٣٦.٥٣٢.٥٢١٣١٥٣٠١٦دهشان على عبدالسالم على شحاته١٠٢٥٦ ٥٢

٦٦٣٦.٥٤٨٣٧٢٤٤.٥١٦.٥٣٧١٥.٥رمضان عبدالحميد دمحم خلف هللا١٠٢٥٧ ٥٧

٦٥٣٥.٥٤٧٣٧٢٤١.٥١٦.٥٣٨١٦زياد اشرف عبدالنبى طه١٠٢٥٨ ٥٧

٤٢.٥٢٤٣٥٣١.٥١٨٨١٣.٥٣٤.٥١٥.٥صالح رضا السيد دمحم١٠٢٥٩ ٥٥

٥٠٢٣٣٥٣٢١٨٦١٥.٥٣٢.٥١٥.٥طارق على يحى عبدالفتاح١٠٢٦٠ ٤٦

٦٨.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٤٢٤٠.٥١٧٣٢.٥١٦عاصم دمحم السيد احمد١٠٢٦١ ٦٠

٦٣.٥٣٣.٥٣٧٣١.٥٢١٧.٥١٦.٥٣٨١٥.٥عبدالحكم القذافى عبد الحكم عوض على١٠٢٦٢ ٥٢
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٤٦.٥٢٥.٥٣٣.٥٣٠١٨٢.٥١٥.٥٣٢.٥١٥عبدالحليم دمحم عبد الحليم دمحم١٠٢٦٣ ٤٧

٥٣٣٠٣٥.٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٣١٥عبدالرازق احمد عبد الرازق احمد١٠٢٦٤ ٥٠

٥٣.٥٣٠٣٥.٥٣٠١٩٨١٥٣٢.٥١٥عبدالرحمن صالح احمد عبدالعزيز١٠٢٦٥ ٤٩

٤٨٣٠٣٤.٥٣٠١٩١.٥١٣.٥٣٠١٥عبدالرحمن طارق عبدالرحمن عبدالعزيز١٠٢٦٦ ٤٩

٦٠٣٢٤٥٣١.٥٢١٧.٥١٦٣٢.٥١٦عبدالرحمن دمحم احمد طلبة١٠٢٦٧ ٤٩

٦٠٣١.٥٣٥.٥٣٠٢١١١٥٣١.٥١٥.٥عبدالعزيز دمحم عبدالعزيز الشربيني١٠٢٦٨ ٥٤

٦٢.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٨١٥٣٥١٥.٥عبدهللا السيد حسن السيد١٠٢٦٩ ٥٤

٤٥.٥٣٠٣٣.٥٣٠١٨٧١٥٣٥.٥١٦عبدهللا سليمان عوده سليمان فراج١٠٢٧٠ ٤٨

٤٢.٥٣٠٣٥٣٠١٨٦.٥١٥.٥٢٤.٥١٦.٥عبدهللا شحته شعبان عبد المقصود١٠٢٧١ ٤٩

٧٠٣٦٥٤.٥٣١.٥٢٥٠١٦.٥٣٦.٥١٦عبدهللا دمحم عباس حمدين١٠٢٧٢ ٥٨

٦٨٣٣٤٥.٥٣٢٢٣٨.٥١٦٣٨.٥١٦عبدهللا دمحم عبدالمجيد مصطفى١٠٢٧٣ ٦٠

٦٦٣٠٣٥.٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٤.٥١٦عالء محروس دمحم عبدالحميد١٠٢٧٤ ٥٤

٧٢.٥٣٦.٥٤٨٣٥.٥٢٤٦.٥١٧.٥٣٩١٧علي ماجد علي ابراهيم١٠٢٧٥ ٥٤

٧٣٣٢٤٦٣١٢٢٧١٥٣٨.٥١٧عمار دمحم فاروق عبدالعاطى١٠٢٧٦ ٤٥

٦٦٣٢٣٨٣٠٢١٢١٣.٥٣٤١٧.٥عمار ياسر السيد احمد غالى١٠٢٧٧ ٤٦

٤٥.٥٢٥٣٣٢٠١٥٦.٥١١.٥٣١١٦.٥عمر احمد محمود يوسف١٠٢٧٨ ٣٣

٥١.٥٣٠٣٤.٥٢١١٨٢١٦٣١.٥١٦.٥عمر دمحم توفيق دمحمي١٠٢٧٩ ٤٥

٤٦٢٥٣٣٢٢١٦٧١٥٣٠١٧عمرو حسن محمود دمحم١٠٢٨٠ ٤١

٦٢٣٢.٥٣٥٢٣.٥١٩٨١٥٣٢.٥١٧.٥عمرو رضا عبدالحليم محمود١٠٢٨١ ٤٥

٦٠٣٤٤٥٣٠٢١٤١٥٣٤١٧.٥عمرو شعيب ابراهيم احمد١٠٢٨٢ ٤٥

٥٣.٥٣٠٣١.٥٢١١٧٦١٢٣٠١٥.٥فارس احمد السيد احمد١٠٢٨٣ ٤٠

٦٨.٥٣٦.٥٤٥٣٢٢٢٧١٥٣٥.٥١٧.٥فارس احمد غريب على دمحم دهشان١٠٢٨٤ ٤٥

٤٥٣٥٣٥٣٢١٩٢١٥٣٢١٦فارس سعيد اسماعيل دمحم السيد١٠٢٨٥ ٤٥

٦٠.٥٣٥٣٧٣١٢٠٩.٥١٦.٥٣٦١٦.٥فارس دمحم السيد حسن خليل١٠٢٨٦ ٤٦

٦٩٣٥٣٨٣٠٢١٧١٥٣٥.٥١٧فارس دمحم غريب خليفة١٠٢٨٧ ٤٥

٤٩.٥٣٠.٥٣١.٥٢١١٧٣.٥١٥٣١.٥١٦.٥فتحى دمحم فتحى السيد حسين١٠٢٨٨ ٤١

٦٧.٥٣٤.٥٣٥٣٣٢١٥١٢٣٢.٥١٦.٥كريم دمحم حسين عبدالهادي١٠٢٨٩ ٤٥

٥٣.٥٢٦٣٧.٥٣٠١٩٣١٦٣٣١٨كريم محمود دمحم محمود١٠٢٩٠ ٤٦

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٧.٥٣٤١٦.٥مؤمن صالح حسن جندى الونى١٠٢٩١ ٥٧

٤٩٢٢.٥٣٦٢٠١٧٢.٥١٥٣٦.٥١٦.٥دمحم احمد  دمحم منصور١٠٢٩٢ ٤٥

٥١٢٤٤٥٣٠١٩١١٥٣٠١٥.٥دمحم احمد دمحم حسن١٠٢٩٣ ٤١

٥٠.٥٢٥.٥٤٥٢١١٨٧١٥٣٤١٧.٥دمحم اسامة على ابراهيم١٠٢٩٤ ٤٥
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٤٤٢٠٣٧.٥٢١١٦٧.٥١٥.٥٣٠١٥.٥دمحم السيد عبدالعزيز السيد دمحم١٠٢٩٥ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٢٠٢٠٠.٥١٥٣٠١٧دمحم السيد عبدهللا دمحم١٠٢٩٦ ٤٥

٥١٣٠٣٩٢٣١٩١١٥.٥٣٥١٧.٥دمحم السيد عوده سليمان فراج١٠٢٩٧ ٤٨

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٨١٥٣٠١٦دمحم جمال احمد عطية١٠٢٩٨ ٦٠

٤٨٣٠٤٥٢١١٨٥١٥.٥٣٣.٥١٨.٥دمحم حسن ابراهيم عيد١٠٢٩٩ ٤١

٥٣.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٠٨١٥٣٢١٨.٥دمحم حسن احمد صالح١٠٣٠٠ ٤٥

٥٠.٥٢٤٣٨.٥٢٢١٨٩١٥.٥٣٢.٥١٦.٥دمحم خلف حسن خلف١٠٣٠١ ٥٤

٦٤.٥٣٥٥٠.٥٣٥٢٤١١٦.٥٣٨١٧دمحم رضا عالم عبدالعال١٠٣٠٢ ٥٦

٦٩٣٤٤٨٣٣.٥٢٤٠.٥١٦٣٧١٧.٥دمحم سعيد دمحم عطيه١٠٣٠٣ ٥٦

٤٨٣٠٤٧٣١.٥٢٠٨.٥١٥.٥٣٠١٥.٥دمحم صبحى عبدالوهاب ابراهيم خليل١٠٣٠٤ ٥٢

٧٥٣٣.٥٥٤٣٣.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم عادل عبدالحليم دمحم١٠٣٠٥ ٥٤.٥

٤٦٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٠.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم عبدالسالم السيد احمد١٠٣٠٦ ٤٩

٤٧.٥٢٥.٥٣٦.٥٢٢.٥١٨٠١٣٣٠١٥دمحم عبدهللا عبد العاطى عبدهللا١٠٣٠٧ ٤٨

٦٦.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٣٢٤٢١٥.٥٣٩١٧.٥دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا١٠٣٠٨ ٥٣.٥

٧١.٥٣٦.٥٥٢٣٤.٥٢٤٨١٥٣٨١٧.٥دمحم على ابراهيم عبدهللا١٠٣٠٩ ٥٣.٥

٤٦.٥٣٠٣٨٢١.٥١٨٩١٥٣١١٧.٥دمحم فايز ابوسنة نور الدين١٠٣١٠ ٥٣

٤٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٠٢١٥٣٥١٦دمحم فتحى على دمحم خليل١٠٣١١ ٥٠

٦٨٣١.٥٤٩.٥٣١٢٢٧.٥١٥.٥٣٨١٦.٥محمود اشرف أحمد سليمان١٠٣١٢ ٤٧.٥

٦٢٣٠٥٠.٥٣١٢٢٤١٥٣٨١٦محمود عطية دمحم عطية١٠٣١٣ ٥٠.٥

٦٧٣٠٥٤.٥٣٠٢٣٣١٦٣٣.٥١٦محمود عالء عبدالقادر دمحم١٠٣١٤ ٥١.٥

٤١.٥٢٤٤٦.٥٢٣١٨١١٥٣٨١٦.٥محمود دمحم السيد حسن١٠٣١٥ ٤٦

٦٨٣٢٥٥٣٦.٥٢٥٠١٦٣٩١٦محمود دمحم بليغ دمحم١٠٣١٦ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٣٢٤٦.٥١٥٣٧.٥١٦.٥محمود دمحم محمود دمحم١٠٣١٧ ٥٤

٦١٣١.٥٤٧٣٠٢١٥.٥١٥.٥٤٠١٦.٥مصطفى دمحم عطيه شحاتة١٠٣١٨ ٤٦

٦٥.٥٣٠٤٨.٥٣٥٢٢٧.٥١٥٣٩١٦.٥نجيب دمحم نجيب مهنا١٠٣١٩ ٤٨.٥

٦٩٣١٥٤٣٢.٥٢٣٨١٥٣٦١٦.٥ياسر سامى خيرى دمحم١٠٣٢٠ ٥١.٥

٧٣.٥٣٢.٥٥٦٣٣.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٧١٦.٥يوسف ابراهيم دمحم حسان سالم١٠٣٢١ ٥٣

٦٦٣١٥٢.٥٣٠٢٢٨.٥١٦٣٨١٧يوسف صابر السيد عبدالمقصود١٠٣٢٢ ٤٩

٦٦٣٢.٥٥٠٣٠٢٢٣.٥١٦٣٧١٧يوسف عاطف دمحم احمد١٠٣٢٣ ٤٥

٤٧٢٦٣٧٢٠.٥١٦٨.٥١٢٣١١٥يوسف دمحم احمد دمحم ابراهيم١٠٣٢٤ ٣٨

٦٠٣٠٥١٣٠٢٢١١٥.٥٣٥١٧يوسف دمحم حسن دمحم١٠٣٢٥ ٥٠

٦٤.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١١١٥.٥٣٢.٥١٦.٥يوسف دمحم سيد سليمان١٠٣٢٦ ٤٦
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٧١.٥٣٤٥٤٣٧٢٥٣١٥.٥٣٩١٨استبرق السيد ابراهيم اسماعيل حبيب١٠٣٢٧ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٢٤٥٣٢٢٢٨.٥١٥٣٤١٧.٥اسراء رافت عيدالرحمن خليل١٠٣٢٨ ٥٣

٦٦٣٣٤٧٣١.٥٢٣١.٥١٩٣٩١٦.٥اسراء سمير دمحم ربيع١٠٣٢٩ ٥٤

٦٦.٥٢٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥.٥٣٨١٧اسراء طه عبدالكريم هارون الرشيدى١٠٣٣٠ ٥٣

٦٧٣١٤٧٣٠٢٢٨١٥.٥٣٩١٨اسماء احمد سقاو راضى على١٠٣٣١ ٥٣

٧١.٥٣١٤٥.٥٣٣.٥٢٣٥.٥١٥٣٨١٥.٥اسماء احمد دمحم على حسن١٠٣٣٢ ٥٤

٦٩٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٢.٥١٦٣٩١٧اسماء دمحم ابراهيم جندي علي١٠٣٣٣ ٥٤

٧٧٣٥٥٧.٥٣٥.٥٢٦٥١٥٣٩.٥١٧.٥االء احمد دمحم حسن الجنايني١٠٣٣٤ ٦٠

٦٨.٥٣٠٤٧.٥٣١٢٢٨١٥.٥٣٤.٥١٧االء حسن دمحم احمد خليل١٠٣٣٥ ٥١

٧٦.٥٣٣٤٧٣٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥االء ممدوح حامد عطية١٠٣٣٦ ٥٦

٧٤٣٣٥٧٣٤٢٥٢١٥٣٩١٦الشيماء فايز شحاتة دمحم١٠٣٣٧ ٥٤

٧٦.٥٣٤٥٥.٥٣٥٢٦٠١٥٣٥.٥١٧امل أحمد عبدالرزاق عطية١٠٣٣٨ ٥٩

٦٧.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٦٣٩.٥١٦.٥امل ابراهيم عبده دمحم على١٠٣٣٩ ٥٢

٧٣.٥٣٣٥٠.٥٣٣٢٤٤١٥٤٠١٦.٥امل ابراهيم دمحم عبدالعظيم١٠٣٤٠ ٥٤

٥٣٢٣٣٧٢٢١٨٠١٥.٥٣٣١٦امل احمد دمحم شريف١٠٣٤١ ٤٥

٧٠.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٥١٦.٥٣٦١٧امل دمحم احمد عبدالستار دهشان١٠٣٤٢ ٥٦

٧٧.٥٣٤٥٣.٥٣٤.٥٢٥٨.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥امنيه اسامه على عبدالرحمن١٠٣٤٣ ٥٩

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٢٣٢٢٠١٥٣٣١٧امينه محمود دمحم احمد عبدالمحسن١٠٣٤٤ ٥٢

٦٦٣٠٣٧.٥٢٣٢٠٦.٥١٥٣٨.٥١٦.٥ايمان رجب عبدالتواب شعبان١٠٣٤٥ ٥٠

٧٢.٥٣٣٥٣٣٢.٥٢٤٨١٥.٥٣٩.٥١٧ايمان عبدالرحمن حميد عبدالهادى١٠٣٤٦ ٥٧

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٧١٧.٥ايمان دمحم مصطفى دمحم حسن١٠٣٤٧ ٥٥

٦١٢٤.٥٣٥٢٣١٨٨.٥١٥٣٧١٧ايه اشرف عبدالحليم عبد العال١٠٣٤٨ ٤٥

٧١٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٢.٥١٥.٥٣٧.٥١٨ايه انور عبدالنعيم دمحم على١٠٣٤٩ ٥٥

٦٤.٥٣٣.٥٥٦٣٢.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٩.٥١٧ايه دمحم عبدالجليل خليل١٠٣٥٠ ٥٢

٦٩٣٠٤٨.٥٢١.٥٢١٤١٥٣٧١٧.٥ايه نايل على دمحم١٠٣٥١ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠بسمة السيد عبدالرحمن محمود١٠٣٥٢ ٠

٧٣.٥٣٩٥٦.٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٨٤٠١٦بسملة جابر ابراهيم عبدالسالم١٠٣٥٣ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٨٢٧١.٥١٧.٥٤٠١٧.٥تسنيم دمحم احمد عبدالقادر ابو الليل١٠٣٥٤ ٥٧

٧٠.٥٣١٥٣.٥٣٠٢٣٨١٨٤٠١٧.٥تيسير سامى ابراهيم يونس١٠٣٥٥ ٥٣

٦٦.٥٣٠.٥٥٢٣٠.٥٢٢٦.٥١٦.٥٣٩.٥١٦جهاد دمحم على صالح١٠٣٥٦ ٤٧

٧٤٣٣٥٥.٥٣٢.٥٢٤٨١٧.٥٣٩.٥١٦.٥خلود عبدالحميد دمحم ربيع عبد العاطى١٠٣٥٧ ٥٣

٦٩.٥٣٤٥٢٣٠٢٣٥.٥١٨٣٨١٧خلود عيد صبيح سليمان١٠٣٥٨ ٥٠
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٧٣.٥٣١٥٧٣٢.٥٢٤٨.٥١٧٣٧١٦خلود محفوظ احمد عبدالرحمن١٠٣٥٩ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٢.٥٥١.٥٣٦.٥٢٤٤١٧.٥٣٨.٥١٧دعاء صابر ابراهيم شرف١٠٣٦٠ ٤٩

٧٧٣٧٥٧٣٥.٥٢٦٣١٧.٥٣٩.٥١٦.٥رؤى عادل عبدالحميد خليل١٠٣٦١ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٦٥٧.٥٣٨٢٦٣١٨٣٨.٥١٧رانا دمحم عبدالرازق احمد١٠٣٦٢ ٥٦

٧١.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٤٢٥٣١٨.٥٣٩١٨رانيا احمد توفيق حبشي١٠٣٦٣ ٥٧.٥

٦٤٢٣.٥٥٠٢٢.٥٢٠٥١٧.٥٣٣١٦رانيا جمال على صالح١٠٣٦٤ ٤٥

٦٦٣٠٥٤٣٠٢٢٩١٨٣٨.٥١٦.٥رانيا رضا سيد حسين١٠٣٦٥ ٤٩

٧٩٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٨٤٠١٧.٥رانيا دمحم محمود السيد١٠٣٦٦ ٥٨.٥

٦١.٥٢٥٤٧٢٢.٥٢٠٤١٦.٥٣٧١٧رانيا دمحم مصطفى منصور١٠٣٦٧ ٤٨

٦٠٣٠٥٠.٥٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥رحمة دمحم فتحى عبدالقادر١٠٣٦٨ ٤٧

٦٦٢٦٤٩٣٠٢١٧١٦٣٦١٦رحمه خالد فتحى فايز١٠٣٦٩ ٤٦

٦٨٢٥.٥٥١.٥٣٠٢٢٩١٧٣٦١٦.٥رفيده صالح احمد عبدالعزيز١٠٣٧٠ ٥٤

٦٨.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣٨١٧.٥روان انور محمود دمحم دمحم١٠٣٧١ ٥٦

٧٦٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٨١٧.٥روان شريف دمحم محمود ابراهيم١٠٣٧٢ ٥٧

٧٧.٥٣٦٥٤٣٦.٥٢٦٢١٦.٥٣٩١٧روناء صالح ابو العزم دمحم التهامى١٠٣٧٣ ٥٨

٧٤.٥٣٦٥٦٣٨.٥٢٦٣.٥١٦.٥٣٨١٦زهراء ممدوح خليل عبدهللا١٠٣٧٤ ٥٨.٥

٦٣٣١.٥٤٧٣١.٥٢٢٩١٦.٥٣٣١٦ساره امير دمحم ابراهيم١٠٣٧٥ ٥٦

٦٤.٥٣٢.٥٣٩٣٠٢٢٠١٧٣٦.٥١٦ساره حسن منصور دمحم١٠٣٧٦ ٥٤

٧١.٥٣١.٥٤٦٣٣.٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٦ساره صابرسند عبدالحميد سند١٠٣٧٧ ٥٨

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٨.٥١٧ساره دمحم طه ابراهيم عيد١٠٣٧٨ ٥١

٥١٢٣٣٤.٥٢٠.٥١٧٧١٦٣٤.٥١٦سلسبيل دمحم على ابراهيم١٠٣٧٩ ٤٨

٧٧.٥٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٩١٧سلمى حسين عاشور محسن١٠٣٨٠ ٦٠

٦٥٣٠٣٧٢٠.٥٢٠٥.٥١٦.٥٣٥١٧سمر رمضان السيد حسين١٠٣٨٢ ٥٣

٧٤٣٣.٥٤٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٧٣٤١٥.٥شهد ابراهيم على عثمان١٠٣٨٣ ٥٥.٥

٧٧٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٧٣٨١٧شهد سمير محمود دمحم صميده١٠٣٨٤ ٦٠

٧٠٣٣.٥٥٢٣١.٥٢٤٢١٨٣٦١٧شهد صبحى يوسف السيد١٠٣٨٥ ٥٥

٧٦.٥٣٨٥٥٣٨.٥٢٦٨١٧.٥٣٩١٧شيماء حسن احمد خليل١٠٣٨٦ ٦٠

٧٤٣٨٥٤٣٨٢٦٣١٨٣٨١٧عبير عبدالرؤوف على حسين١٠٣٨٧ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٨١٧غادة رضا احمد عبدالهادى١٠٣٨٨ ٦٠

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٨١٨٣٨١٧فاطمه احمد عبدهللا دمحم ابراهيم١٠٣٨٩ ٥٦

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٧.٥فاطمه الزهراء هشام مبارك دمحم١٠٣٩٠ ٦٠

٦٠٢٢٣٥٢٢١٨٥١٦٣٣.٥١٦قمر دمحم دمحم حسن١٠٣٩١ ٤٦
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٦٩٣٥.٥٤٥٣٠٢٣٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٦ليلى ايهاب احمد طلبه ابراهيم١٠٣٩٢ ٥٥

٦٨.٥٣٧٤٦٣٢.٥٢٣٩١٦.٥٣٧.٥١٦مروه عالء دمحم على  حسن١٠٣٩٣ ٥٥

٦٤٣٥٥١.٥٣٤.٥٢٣٩١٧.٥٣٦.٥١٥.٥مريم امير دمحم ابراهيم١٠٣٩٤ ٥٤

٤٩٣١.٥٤٥٢٢.٥١٩٤١٧٣٢.٥١٥.٥ملك حسين ابراهيم حسين١٠٣٩٥ ٤٦

٦٠٣٣.٥٣٩٣٠٢١٣.٥١٨٣٩١٦.٥ملك محروس على محمود على١٠٣٩٦ ٥١

٧٧٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٧١١٧.٥٣٩١٦.٥منار سامح السيد احمد١٠٣٩٧ ٦٠

٧٦٣٥٤٥٣٤٢٤٢١٧.٥٤٠١٦منه حازم دمحم دمحم على شحاته١٠٣٩٨ ٥٢

٦٠٣١٤٥٣٠٢٢٠.٥١٨٣٨.٥١٥منه دمحم عبدالهادى احمد غالى١٠٣٩٩ ٥٤.٥

٦٠٣١٤٥٢١.٥٢٠٩.٥١٨٣٧.٥١٦.٥منه دمحم عيسى احمد سليم١٠٤٠٠ ٥٢

٧٦٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٧٣٦١٦.٥منى ياسر سيد بندارى١٠٤٠١ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٧٥٢٣٦.٥٢٥٣١٧.٥٣٧١٧.٥مى عبدالرازق على حسين١٠٤٠٢ ٥٣

٧٢.٥٣٩.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٤٤١٧.٥٣٧.٥١٥ميرنا حسين ابراهيم حسين١٠٤٠٣ ٥١

٦٣.٥٣٤٣٦.٥٢٣.٥٢٠٢.٥١٥٣٨١٥ميرنا محمود شحته دمحم١٠٤٠٤ ٤٥

٦٦٣٩٤٧.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٦١٥.٥ناهد السيد دمحم دمحم١٠٤٠٥ ٤٩

٧٨٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٩١٧ندى سراج شحاته ابراهيم١٠٤٠٦ ٥٨

٦٨٣٨٤٨٣٠٢٣٢١٥٣٦.٥١٥ندى محمود اسماعيل احمد١٠٤٠٧ ٤٨

٥٢٣١.٥٤٥٢١.٥١٨٩١٥٣٢١٥نعمه دمحم حسنين احمد١٠٤٠٨ ٣٩

٧٢٣٨٥٤٣٤.٥٢٤٨١٦.٥٣٥١٧نورا دمحم الشبراوى دمحم١٠٤٠٩ ٤٩.٥

٦٨٣٨.٥٤٧٣٠٢٢٨.٥١٦٣٧١٧.٥نورهان سعيد احمد محيسن١٠٤١٠ ٤٥

٦٨.٥٣٦٥٢.٥٣٢.٥٢٤٢.٥١٧٣٧.٥١٥.٥نورهان عمرو صالح دمحم١٠٤١١ ٥٣

٦٩.٥٤٠٥٠.٥٣٠٢٣٩١٧.٥٣٥.٥١٧نورهان مجدى صالح سليم١٠٤١٢ ٤٩

٧١.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥٠١٦٣٩.٥١٧نورهان دمحم سليمان دمحم١٠٤١٣ ٥٢

٧٤٣٦.٥٤٨٣٢.٥٢٤٣١٥.٥٣٨١٦نورهان هاني دمحم دمحم ابو العنين١٠٤١٤ ٥٢

٦٦٣٤٤٥٢١٢١٢١٥٣٤.٥١٦.٥هاجر جمعه احمد عبدالرحمن١٠٤١٥ ٤٦

٧٨٣٩.٥٥٤.٥٣٨٢٦٩١٦٣٨١٦.٥هالة السيد دمحم عيد١٠٤١٦ ٥٩

٧٠٣٧.٥٤٦.٥٣١.٥٢٣٤.٥١٦٣٤.٥١٦هدى صالح عبدالهادى عبدهللا١٠٤١٧ ٤٩

٧٨٤٠٥٨.٥٣٨٢٧٤١٦٣٩.٥١٦هنا دمحم طه ابراهيم١٠٤١٨ ٥٩.٥

٦١٣٨.٥٤٦٣٠٢٢٠.٥١٦٣٨١٦يارا دمحم صالح دمحم خليل١٠٤١٩ ٤٥

٧٤٣٩٥٩٣٧.٥٢٦٣.٥١٦٣٨.٥١٦.٥ياسمين احمد صالح دمحم حسين١٠٤٢٠ ٥٤

٧٣٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦١١٦٤٠١٦ياسمين دمحم احمد دمحم صميده١٠٤٢١ ٥٦

٧٠٣٧٥٢٣٠٢٣٥١٥٣٨.٥١٥.٥ياسمين نسيم شعيب السيد١٠٤٢٢ ٤٦

٦٧٣٧٣٥.٥٢٢٢٠٦.٥١٥٣٧١٦.٥ياسمين ياسر على عبدالرحمن١٠٤٢٣ ٤٥
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٦١.٥٣٣.٥٣٧٢٠.٥١٨٨١٥٣٢.٥١٦.٥دمحم السيد خميس ابراهيم٢٢٥٠١ ٣٥.٥

٤٥.٥٣٠٣٤.٥٢١١٦٩.٥١٣٣٠.٥١٥محمود ابراهيم عبد المنعم احمد٢٢٥٠٢ ٣٨.٥

٦٣٣١.٥٣٧.٥٢٣.٥٢٠٠.٥١٣.٥٣٥١٥.٥يوسف دمحم حسين سالم٢٢٥٠٣ ٤٥

٥١٣٥.٥٣٩٢٢١٩٢.٥١٣.٥٣١١٥دمحم صالح دمحم دمحم٢٢٩١٤ ٤٥

٤٣.٥٢٤٣٥.٥٢١١٦٠.٥٠٣٠١٥دمحم علي فتحي احمد٢٢٩٦٥ ٣٦.٥

٥٢٣٠٣٥٢٣١٧٢.٥١٥٣٠١٥عبد هللا دمحم عبد الرحمن محمود٢٢٩٧٤ ٣٢.٥

٥٢.٥٣٣٣٧.٥٢١١٨٩١٦.٥٣٠١٥.٥عبد الرحمن دمحم عبد المحسن٢٢٩٧٥ ٤٥

٦٠٣٠٣٤.٥٢٣.٥١٧٨١٠٣١١٨دمحم هاني الخامس دمحم٢٣٠١٧ ٣٠
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ابوصوير ابوالخيطان تعليم اساسى عاالدارة المدرسة
٦٢.٥٣٦٣٥٣٠٢٠٨.٥١٥.٥٣٦١٧ابراهيم الهادي اسماعيل دمحم١٠٤٢٤ ٤٥

٦٠٣٠٣٨.٥٢٢.٥١٩٦١٥٣١١٦ابراهيم دمحم هابش مقيبل١٠٤٢٥ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣٨٢٢١٧٧.٥١٥٣٧١٧احمد ابراهيم مغنم سالم١٠٤٢٦ ٤٥

٦٠٣٢٣٧.٥٢٣.٥٢٠٥١٥.٥٣٨١٨.٥احمد صالح شحاته منصور١٠٤٢٧ ٥٢

٤٤.٥٣١٤٥٢٣١٨٨.٥١٦٣٨١٨.٥احمد عاطف سيد عوضين١٠٤٢٨ ٤٥

٤٥٣٠٤٥٢٢١٩١١٥.٥٣٥١٧احمد عوده سويلم سليم١٠٤٢٩ ٤٩

٤٢٣٠٤٥٢٢١٨٨.٥١٥٣٤١٦احمد غنام عيد ابراهيم١٠٤٣٠ ٤٩.٥

٤٦٣٠٣٧٢٣.٥١٨٢.٥١٥٣٠١٨احمد كامل حسن دمحم١٠٤٣١ ٤٦

٤٥٣٢٤٥٢٣.٥١٩٣.٥١٥.٥٣٠١٧احمد دمحم محمود سالمان١٠٤٣٢ ٤٨

٧٤٣٦.٥٥٦٣٩.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣٧١٨اسامة دمحم اسماعيل عبدالحميد١٠٤٣٣ ٥٦.٥

٦٠٣٠.٥٣٧.٥٢٣.٥٢٠٤.٥١٥.٥٣٥١٧.٥اسامه رافت دمحم ابراهيم١٠٤٣٤ ٥٣

٥٥.٥٣٠٤٥٢١١٩٨.٥١٥٣٢.٥١٧اسالم احمد عبدالستار غريب حجازي١٠٤٣٥ ٤٧

٤٧٣٠٤٥٢٢.٥١٩٥.٥١٥.٥٣٣١٧.٥اسالم كمال حسين دمحم١٠٤٣٦ ٥١

٦٠.٥٣٢٤٥.٥٢٣.٥٢١٥.٥١٥.٥٣٥١٨اسالم دمحم السيد سالم١٠٤٣٧ ٥٤

٥١٣٠٤٥٢١١٩٢.٥١٥٣٤.٥١٦.٥انور عبدالجليل سليمان ابراهيم١٠٤٣٨ ٤٥.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٣١٩٨.٥١٥٣٤١٨حسين حامد حسين احمد١٠٤٣٩ ٤٨

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢١٥١٥٣٥.٥١٧.٥حمدى دمحم حمدى دمحم١٠٤٤٠ ٤٩

٥٤.٥٣٠٤٥.٥٢١١٩٧١٥.٥٣٨١٧سليمان عبدالحليم صالح محارب١٠٤٤١ ٤٦

٤٨.٥٣٠٤٥.٥٢٣١٩٥١٥٣٢١٧سليمان على سليمان على١٠٤٤٢ ٤٨

٤١.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٨٢١٥.٥٣٦١٦شريف دمحم عبدالمنعم حسين١٠٤٤٣ ٤٩

٥٥٣٠.٥٤٥.٥٢٣٢٠٢.٥١٦.٥٣٧١٨.٥شهدى اسماعيل عبدالكريم دمحم١٠٤٤٤ ٤٨.٥

٤٠٢٤.٥٤٦.٥٢١١٧٧١٦٣٢١٦.٥صابر ثابت دمحم احمد١٠٤٤٥ ٤٥

٤٤٣٠٤٥٢٢١٧٩١٦٣٥١٧صالح حموده صالح جمعه١٠٤٤٦ ٣٨

٤٦٣٠٤٥.٥٢١١٨٠.٥١٦٣٨١٥.٥صالح عبدالحليم صالح محارب١٠٤٤٧ ٣٨

٥١.٥٣٠٤٦.٥٢٢٢٠٠١٦٣٧١٧صالح دمحم اسماعيل إبراهيم١٠٤٤٨ ٥٠

٤٢٣٠٤٦٢١١٨٤١٧٣٠١٧.٥عبدالرحمن عوض سلطان دمحم١٠٤٤٩ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٧١٧.٥٣٨١٧.٥عبدالرحمن دمحم حسين سليم١٠٤٥٠ ٥٢

٤٣٢٥.٥٣٤.٥٢١١٧٦١٥.٥٣٢١٦عبدالرحمن دمحم صالح سالمة١٠٤٥١ ٥٢

٤٧٢٢٣٦.٥٢٠.٥١٧١١٥٣٠١٥عبدالعزيز شحته حلمي دمحم١٠٤٥٢ ٤٥

٤٦٢٢.٥٣٧.٥٢٠١٦١١٥٣١١٥عبدالفتاح احمد فتحي دمحم١٠٤٥٣ ٣٥

٥١.٥٣٠٤٥٢٣١٩٨١٥.٥٣٣١٥عبدهللا السيد عبدهللا اسماعيل١٠٤٥٤ ٤٨.٥
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٦٠٣٣٤٧٢٢٢٠٧١٦٣٣.٥١٥.٥عبدالمالك سالمان عبدالمالك سالمان١٠٤٥٥ ٤٥

٤٨٣٠٣٧٢٢١٨٢١٥.٥٣١١٥علي سليمان علي سليمان١٠٤٥٦ ٤٥

٤٤.٥٣١.٥٣٤.٥٢٣.٥١٨١١٥٣٥١٥عماد خالد عبدالتواب صالح١٠٤٥٧ ٤٧

٤٩.٥٣٢.٥٣٧٢١.٥١٧٥.٥١٥.٥٣٣١٥عوده عياد عوده نصار١٠٤٥٨ ٣٥

٤٣.٥٣٠٣٥٢٢١٦٩١٥٣٢١٥دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٠٤٥٩ ٣٨.٥

٤٤.٥٣٠.٥٤٥.٥٢٣١٨٨.٥١٥٣٦١٦دمحم ايمن عبدالحميد عبدالعزيز١٠٤٦٠ ٤٥

٤٣.٥٣٠٤٥٢٣١٨٣١٥.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم بسام دمحم حسين١٠٤٦١ ٤١.٥

٤٥٣٠٣٨.٥٢١.٥١٨٠١٥.٥٣٠.٥١٥دمحم جمال دمحم عبدالغني١٠٤٦٢ ٤٥

٤٧.٥٣٠٣٧.٥٣٠.٥١٩٠.٥١٥٣١١٥دمحم حسن فتحى دمحم١٠٤٦٣ ٤٥

٥٢٣١.٥٤٧.٥٢٢.٥٢٠١.٥١٥٣٣١٦دمحم خالد دمحم سالم١٠٤٦٤ ٤٨

٤٩٣٠٤٨٢١.٥١٩٦١٥.٥٣٥١٥.٥دمحم سامي ابراهيم موسى١٠٤٦٥ ٤٧.٥

٤١٢٣٣٧٢٠١٥٨١٥٣٤١٥دمحم سالمه صالح سالمه١٠٤٦٦ ٣٧

٧١.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٨٢٥٦.٥١٦.٥٣٤.٥١٦.٥دمحم سند حلمي دمحم١٠٤٦٧ ٥٢

٧٥.٥٣٨٥٨٣٧.٥٢٦٦١٧.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالحميد١٠٤٦٨ ٥٧

٦٣.٥٣٦.٥٥٣٢٢.٥٢٢٩.٥١٦٣٥.٥١٥.٥دمحم عدلي احمد دمحم١٠٤٦٩ ٥٤

٦٧٣٦٥٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٧٣٤.٥١٧دمحم عطيفي ابراهيم حسين١٠٤٧٠ ٥١

٥٠.٥٣٤٣٥٢٠.٥١٨٥١٥.٥٣٣.٥١٥دمحم علي مغنم سالم١٠٤٧١ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٦٢١١٩٠.٥١٦٣٢١٦دمحم محمود دمحم عبدالرحمن١٠٤٧٢ ٤٦

٤٥٢٥٤٥٢١١٧٦١٥٣٥.٥١٣.٥دمحم منصور دمحم السيد١٠٤٧٣ ٤٠

٤٧.٥٢٤٤٦٢٢.٥١٨١.٥١٥.٥٣٣.٥١٥دمحم هاني دمحم اسماعيل١٠٤٧٤ ٤١.٥

٤٨.٥٣٠٤٥.٥٢٢.٥١٨٥١٥٣١١٥محمود اسماعيل محمود حسين١٠٤٧٥ ٣٨.٥

٥٠٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٠.٥١٦٣٤١٥.٥محمود ثابت دمحم احمد١٠٤٧٦ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٦.٥١٦٣٣.٥١٦.٥محمود سالم عيادة عيد١٠٤٧٧ ٥٢.٥

٤٤٣٠٤٥٢١١٨٥١٦٣٧١٦محمود على جابر على١٠٤٧٨ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٢٢.٥٢١٢.٥١٧٣٥.٥١٧محمود على محمود دمحم١٠٤٧٩ ٥٣

٥٠٣٠٤٥٢٠١٩٥١٥٣٤١٧محمود دمحم حسين سليمان١٠٤٨٠ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٥.٥١٦٣٤.٥١٥.٥مشهور عياد عياده عيد١٠٤٨١ ٥٠

٥٢.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٩٦١٦٣٥١٦مصطفى منصور سالمان سليم عليان١٠٤٨٢ ٤٨

٧١٣١.٥٤٨٣٠٢٣٤١٧.٥٣٦١٦منصور طارق سليمان منصور١٠٤٨٣ ٥٣.٥

٧٧٣٦.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٧.٥١٦نادر عبدالمنصف رمضان عبد المنصف١٠٤٨٤ ٥٩.٥

٤٣.٥٣٠٤٥٢١.٥١٨٥١٧٣٨١٥وجيه احمد سجيع نصرهللا١٠٤٨٥ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٥.٥١٨.٥٣٥.٥١٦ياسر احمد سالمه سالم١٠٤٨٦ ٤٧.٥
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٤٨.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩٠١٦٣٦١٦ياسر حاتم سليم ابراهيم١٠٤٨٧ ٤٥

٤٦.٥٢٥٣٧٢٠١٦٤.٥١٣٣٠١٥يحي سالمان منصور سليم١٠٤٨٨ ٣٦

٤٩٢٦٣٩٢٢.٥١٨٣.٥١٥.٥٣٠١٥يوسف دمحم فتحى دمحم عيد١٠٤٨٩ ٤٧

٧٦٣١.٥٦٠٣٩.٥٢٦٦١٧.٥٣٦.٥١٨احالم حسن دمحم سليمان١٠٤٩٠ ٥٩

٧٢٣٠.٥٥٤٣٤.٥٢٤٧١٨٣٩.٥١٨اسراء عيد حسين دمحم١٠٤٩١ ٥٦

٤٩.٥٢٥.٥٤٥٢٠١٨٥١٦٣٥١٥اسالم سليم فتحي دمحم١٠٤٩٢ ٤٥

٦٦٣٠٥٠٣٣٢٣٢١٨٣٦١٦اسماء محمود عيادة عيد دمحم١٠٤٩٣ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٢١.٥٢٠٥.٥١٧.٥٣٥١٧انجي احمد سالم ابراهيم١٠٤٩٤ ٤٩

٧٢٣٤٥٢.٥٣٥.٥٢٤٩١٨٣٨١٦.٥ايمان ابراهيم حسن حسين١٠٤٩٥ ٥٥

٧٦٣٣٥٦.٥٣٧٢٥٨.٥١٧.٥٣٨.٥١٨.٥ايمان سالم عيد صبيح١٠٤٩٦ ٥٦

٧١.٥٣١٤٧.٥٣٣٢٣٥.٥١٧.٥٣٦١٦.٥زينب صالح السيد علي١٠٤٩٧ ٥٢.٥

٧٥٣٠٤٦.٥٣١٢٣٧.٥١٧٣٧.٥١٨سلمى دمحم فاروق دمحم١٠٤٩٨ ٥٥

٦١٣٠٤٥٢١.٥٢١٢١٦٣٥١٨شاهنده حامد عياد عبدهللا١٠٤٩٩ ٥٤.٥

٤٦٢٦٣٩٢١.٥١٧٨١٦٣١١٥شيماء حسين دمحم حسين١٠٥٠٠ ٤٥.٥

٤٦٣٠٤٥٢١١٩٦١٥.٥٣٠١٥.٥شيماء سليمان عيد دمحم١٠٥٠١ ٥٤

٥٢.٥٣١.٥٤٥٢٢٢٠٣١٦٣٢١٧.٥فاطمه حسن سليمان حسن هيكل١٠٥٠٢ ٥٢

٤٥٣٣٣٧.٥٣١٢٠١.٥١٨٣٧١٨منار سليم فتحي دمحم١٠٥٠٣ ٥٥

٤٦٣٠٣٧.٥٣٠١٩٩.٥١٨٣٩١٨منةهللا دمحم السيد حسين١٠٥٠٤ ٥٦

٤٥٣٠٣٤.٥٢٣.٥١٨٤١٨٣٧١٧.٥منةهللا وحيد قطيفان محارب١٠٥٠٥ ٥١

٤٦٣٠٣٧.٥٣٠١٩٧.٥١٨٣٧١٧منه دمحم محمود دمحم١٠٥٠٦ ٥٤

٤٤.٥٣٠٣٧٣٠١٩٣.٥١٦.٥٣٤١٦منى احمد محمود ابراهيم١٠٥٠٧ ٥٢

٤٣.٥٣٠٣٨٣٠١٩٠.٥١٧٣٨١٧منى حسن حسين حسن١٠٥٠٨ ٤٩

٤٤٣٠٣٦.٥٣٠١٩٣.٥١٧٣٥١٨مياده اسماعيل دمحم ابوالنور١٠٥٠٩ ٥٣

٦٣٣٣٣٨.٥٣٠٢١٨.٥١٨٣٧١٧ميرفت حربي حسن موسى١٠٥١٠ ٥٤

٤٥.٥٣٠٣٤٢٢.٥١٨٨١٦٣٧١٥ناهد السيد علي دمحم١٠٥١١ ٥٦

٦٠٣٣٥١٣٧.٥٢٣٧.٥١٨.٥٣٨١٨.٥ندى ناصر حسن موسى١٠٥١٢ ٥٦

٤٢.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٨٥١٨٣٥١٧.٥نورهان على سليمان ابراهيم١٠٥١٣ ٤٦

٤١٣٠٣١٢٠١٦٨١٦.٥٣٠١٥هدير صبرى سالمه سليم١٠٥١٤ ٤٦

٦٠٣٠٣٦٣١٢٠٩١٨٣٠.٥١٧.٥هند منصور غانم سعد١٠٥١٥ ٥٢

٤٦.٥٣١٣٤٣٠١٨٧.٥١٨٣٧١٦والء حسام عبدالرازق عبدالمنعم١٠٥١٦ ٤٦

٤٤.٥٢٤٣٧٢٢.٥١٦٩٠٣٠١٥ابراهيم سيد دمحم عبدهللا٢٢٦٣٦ ٤١

٤٦.٥٣٠٣٧.٥٣٠١٨٩٠٣٠.٥١٧احمد عادل عبدالرحمن عبدالحميد٢٢٦٣٧ ٤٥
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٥١.٥٢٦٣٤.٥٣٠١٨٧.٥٠٣٠.٥١٦دمحم اشرف سيد عوضين٢٢٦٣٨ ٤٥.٥

٤٢٢٥٣٥٣٠١٦٨.٥١٠٢٥١٣.٥دمحم سليمان دمحم ابراهيم٢٢٦٣٩ ٣٦.٥

٤٣٣٠٣٦٣٠١٨٠٠٣٠١٢.٥دمحم عبده دمحم عبدهللا٢٢٦٤٠ ٤١
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ابوصوير آل جرير تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٨.٥١٠٨١٠٥١.٥٧٥.٥٥ابراهيم سليمان سالمان سالم١٠٥١٧ ١٥

٤٩٣٠٣٦٣٠١٩٠١٥٣٤١٥احمد سليمان سالمان سالم١٠٥١٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١١١٦٣٢١٥احمد دمحم زكى السيد١٠٥١٩ ٤٦

٥١٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٧٣٠١٥احمد دمحم على عباس١٠٥٢٠ ٤٩

٥٣.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٤١٨٣٨١٥الليثى فرج ابوزيد على١٠٥٢١ ٥٤

٦٠٣٠٤٦٣٠.٥٢١٥.٥١٨٣٦١٥خالد سليمان نصار صقر١٠٥٢٢ ٤٩

٤٢٣٠٤٥٣٠١٩٢١٥.٥٣١١٥خالد فيصل دمحم حماد١٠٥٢٣ ٤٥

٦٣.٥٣١٤٥٣٠٢٢٥.٥١٦٣٣١٥.٥زياد السعيد محمود دمحم١٠٥٢٤ ٥٦

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٥.٥٣١١٥سالم سليمان دمحم سليمان١٠٥٢٥ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٢٤٥.٥٣٠.٥٢٣٣.٥١٦.٥٣٤.٥١٥سالم على سالم حليم١٠٥٢٦ ٥٥

٦٥٣٢٤٦٣٠٢٢٨١٦٣٢١٥.٥سليمان صباح سليمان على١٠٥٢٧ ٥٥

٧٠٣٦.٥٥٣٣٤.٥٢٤٠١٦٣١١٥سليمان يونس احمد سالمة١٠٥٢٨ ٤٦

٥٠٣٠٤٥٣٠٢٠٠١١.٥٣٠١٥سند عطا زويد سليم١٠٥٢٩ ٤٥

٥١.٥٢٤.٥٣٧.٥٢٣١٨١.٥١٥٢٦.٥١٥.٥سيف الدين سالمان موسى سليمان١٠٥٣٠ ٤٥

٤٨٣٠٤٥٣٠١٨٩١٥٢٦١٥عبدالحميد دمحم عبد الحميد دمحم١٠٥٣١ ٣٦

٥٥.٥٣٣.٥٤٥٣١٢١٩١٦٣٢.٥١٥عبدالرحمن عيد مطيطه سليمان١٠٥٣٢ ٥٤

٦٤٣١٤٥.٥٣٠.٥٢١٩١٦٣٣١٥عبدهللا ابراهيم عودة حماد١٠٥٣٣ ٤٨

٥١٢٣٤٥٢٢.٥١٨٦.٥١٥.٥٣٠١٥عبدهللا سليمان سالمة سليمان١٠٥٣٤ ٤٥

٦٤٣٨٤٦٣٠٢٢٧١٦٣٤.٥١٥.٥عمار عبدهللا فراج عبيد هللا١٠٥٣٥ ٤٩

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٦٣٤١٥عمر عبدهللا حماد دمحم١٠٥٣٦ ٤٩

٦٩.٥٣١.٥٤٩.٥٣٠٢٣٤.٥١٨٣٧١٦مؤمن متولى السيد متولى عبدهللا١٠٥٣٧ ٥٤

٦٠٣٣٤٩٣٢٢٢٩١٦٣٤.٥١٥دمحم احمد سليمان عبدالرحمن١٠٥٣٨ ٥٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٦٣٠١٥دمحم شاكر مطاوع سلمي١٠٥٣٩ ٤٥

٤٠٣٠٤٥٣٠١٩٠١٥.٥٣٠.٥١٥دمحم عبدالفتاح سليم محارب١٠٥٤٠ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٦١٧٣٠١٥دمحم عيد احمد عبدالعزيز١٠٥٤١ ٥٠

٧٢.٥٣٨.٥٥٤.٥٣١٢٥٥.٥١٦٣٧.٥١٥دمحم دمحم ابراهيم دمحم١٠٥٤٢ ٥٩

٤٥.٥٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨١٦٣٦.٥١٥محمود ايمن دمحم حسين١٠٥٤٣ ٤٧

٥١٣٠٤٥٣٠٢٠٢١٦٣٢.٥١٥محمود سلمان عياد عيد١٠٥٤٤ ٤٦

٤٦٣١٤٥٣٠١٩٧١٥٣٢.٥١٥محمود صباح لباد غانم١٠٥٤٥ ٤٥

٦١.٥٣٤٤٧.٥٣٠٢٢٧١٥.٥٣٨.٥١٥مروان دمحم عواد غنيم١٠٥٤٦ ٥٤

٤٢٣٠٤٥.٥٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٤١٥ممدوح ابراهيم دمحم حمدان١٠٥٤٧ ٥١
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٤٦٣٠.٥٤٨٣١٢٠٨.٥١٦٣٣١٥.٥منصور سامى زويد سليم١٠٥٤٨ ٥٣

٤٥.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٣.٥١٥٣٦.٥١٥ياسر عواد عوده عمر١٠٥٤٩ ٥٢

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٣٠١٥ياسر دمحم صابر دمحم١٠٥٥٠ ٤٥

٤٥٢٠٣٧٣٠١٦٥١٥٣٠١٥يوسف احمد عويضة سويلم١٠٥٥١ ٣٣

٧٢.٥٣٦.٥٥٣٣٨٢٥٨١٧٣٨١٥.٥يوسف عمر نبهان عيد١٠٥٥٢ ٥٨

٦٠٣٠٤٥٣٢٢١٤١٦٣٥.٥١٥يوسف ماهر ابراهيم سالم١٠٥٥٣ ٤٧

٥٠.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢١٥٣٢١٥االء قاسم سالم خضر١٠٥٥٤ ٤٦

٧١.٥٣١.٥٤٦٣٣٢٣٥١٨٣٤.٥١٥امانى سعيد فراج منصور١٠٥٥٥ ٥٣

٥٣.٥٣٠٤٥٣٢٢٠٥.٥١٧.٥٣٤.٥١٧امنيه دمحم حموده ابراهيم١٠٥٥٦ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٧١٩٣٨١٨ايمان احمد منتصر حامد١٠٥٥٧ ٤٩

٦٨.٥٣٦٥٣٣٦٢٥٢.٥١٨.٥٣٨١٧ايمان هانى اهليل اسليم١٠٥٥٨ ٥٩

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٧.٥٣٢١٧بشرى فرحان على سليمان١٠٥٥٩ ٤٥

٧٢٣٥٥٤٣٦٢٥٦١٨.٥٣٩١٦حنان دمحم سليم منصور١٠٥٦٠ ٥٩

٤٥٢٤٣٥٣٠.٥١٧٤.٥١٧.٥٣٥١٥.٥خلود بركات اصبيح سالمان١٠٥٦١ ٤٠

٤٢.٥٢٥.٥٣٨٣٠١٧٧١٧٣١١٥رحمة عامر لباد غانم١٠٥٦٢ ٤١

٦٣.٥٣١.٥٤٦٣٠٢٢١١٧.٥٣٣١٧زينب سليمان طريفى سلمى١٠٥٦٣ ٥٠

٥٣.٥٣٠٤٥٣١٢٠٦.٥١٧٣٢١٥سمر اشرف دمحم ابراهيم١٠٥٦٤ ٤٧

٥٤٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٤.٥١٧٣٥.٥١٦.٥شهد عيد كامل سعد١٠٥٦٥ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٢١٧.٥٣٩١٥.٥شيماء سالم سالمه سالم١٠٥٦٦ ٤٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٨٣٩.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٩١٦.٥عزيزة عبدالمنعم دمحم ابراهيم١٠٥٦٧ ٥٦

٦٠٣٠٤٥٣٥٢١٥١٨٣٦١٥فرحه عيد مسعود سليمان١٠٥٦٨ ٤٥

٤٠٣٠٣٧٣٠.٥١٧٦.٥١٧.٥٣٣١٥.٥مرفت دمحم زويد سليم١٠٥٦٩ ٣٩

٤٠.٥٢٢٣٦٢٢.٥١٦١١٧٣٣١٥مريم سليمان نصار صقر عيد١٠٥٧٠ ٤٠

٤١.٥٣٠٣٤.٥٣٠١٨١١٧.٥٣٠١٦.٥منار تامر موسى على١٠٥٧١ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٣٢٠٨١٧.٥٣١١٥منه دمحم عطيه عوده١٠٥٧٢ ٤٨

٦١٣١.٥٤٧٣٤٢٢٨.٥١٧.٥٣٧١٧ميسون ابرهيم سليم عويمر١٠٥٧٣ ٥٥

٤٤.٥٣٠٣٧٣٠١٧٧.٥١٦٣٠١٦.٥نسمه سالم مطاوع سلمى١٠٥٧٤ ٣٦

٦٧.٥٣١.٥٥٢.٥٣٤٢٣٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٧نسمه دمحم مريزيق رزق١٠٥٧٥ ٥٠

٦٤٣٢٥٢.٥٣١٢٣١.٥١٩٣٨١٥.٥نورا حماد سليمان موسى١٠٥٧٦ ٥٢

٦٠٣٠٤٥٣١٢١٣١٥.٥٣٠١٥هناء عيد سعيد سعيد سلمى١٠٥٧٧ ٤٧

٤١.٥٣٠٤٥٣٠١٩١.٥١٥٣٢.٥١٢هيام سليمان نصار صقر عيد١٠٥٧٨ ٤٥

٦٨.٥٣١.٥٥١٣١٢٢٧١٦.٥٣٥١٥وعد فرج راضى مضاعين١٠٥٧٩ ٤٥
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٦٠٣٢.٥٥١.٥٣٢.٥٢٢١.٥١٦.٥٣٣١٥ياسمين خالد عبدالحميد عيد١٠٥٨٠ ٤٥

٦٩.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٧ياسمين دمحم سعود سليمان١٠٥٨١ ٤٩

٤٣.٥٢٥.٥٤٥٢٢.٥١٧٤.٥٠٣٠١٥احمد دمحم حمدى عبدالجليل٢٢٦٤١ ٣٨

٤٤٣٠٤٥٣٠١٩٠.٥٠٣٠١٣دمحم حسن نجار دمحم٢٢٦٤٢ ٤١.٥

٤٥.٥٣٠٣٥.٥٢١.٥١٧١١٠٢٠١٥عبد الرحمن حسن دمحم سالم٢٣٠١٥ ٣٨.٥
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ابوصوير ابو شريف االعدادية المشتركهاالدارة المدرسة
٦٠٢٢.٥٤٥٣٣.٥٢٠٦١٥٣٠١٥.٥ابراهيم عايد عياد حميد حماد١٠٥٨٢ ٤٥

٧٢٣٦.٥٥٥٣٧.٥٢٥١١٦.٥٣٨١٦ابراهيم عبدالمنعم السيد عيد دمحم١٠٥٨٣ ٥٠

٤١٢٤.٥٤٥٣٢١٨١.٥١٥.٥٣٥١٥ابراهيم على اسماعيل دمحم عبدالحق١٠٥٨٤ ٣٩

٦٠.٥٣٠٤٥٣٢٢١٣.٥١٧.٥٣٩١٧ابراهيم دمحم عبدالعزيز عيسى اسماعيل١٠٥٨٥ ٤٦

٤٣.٥٢١.٥٣٨٣٠١٦٨١٥٢٢١٥احمد سويلم عودة سالم١٠٥٨٦ ٣٥

٥٥٢٦٤٦٣٤٢١١١٥.٥٣٦١٦.٥احمد صالح احمد دمحم١٠٥٨٧ ٥٠

٦٧٣٠٤٧.٥٣٣٢٢٦.٥١٧٣٧١٦احمد صالح دمحم مصطفى ابراهيم١٠٥٨٨ ٤٩

٧١٣٤.٥٥٢.٥٣٤٢٤٩١٦.٥٣٩١٦احمد عبدهللا صالح سويلم١٠٥٨٩ ٥٧

٦٠٢٤.٥٣٨٣٠١٩٧.٥١٥.٥٣٧١٥احمد على دمحم الصاوى١٠٥٩٠ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١.٥١٥.٥٣١.٥١٦احمد عمر احمد فهمى١٠٥٩١ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٥١٨.٥٣٥.٥١٥احمد دمحم احمد امام١٠٥٩٢ ٤٦

٧١.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٥١٧٣٨١٥احمد دمحم احمد عبدهللا١٠٥٩٣ ٥٩

٤١.٥٢٠٣٦.٥٣٠١٦١١٥٣٥.٥١٥احمد دمحم عبدالكريم عبدالعاطي١٠٥٩٤ ٣٣

٤٦٢٣٤٥٣٠١٨٩١٦٣٤١٥احمد دمحم غريب عبدالسيد١٠٥٩٥ ٤٥

٥٢.٥٣٠٣٨.٥٢٠١٨٦١٥.٥٣٥١٥احمد دمحم دمحم ابراهيم١٠٥٩٦ ٤٥

٤٨.٥٢٥٤٥٣٠١٩٣.٥١٧٣١١٥احمد محمود شعيب علي١٠٥٩٧ ٤٥

٦٠٢١.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦.٥٣١١٦احمد هانى دمحم متولي١٠٥٩٨ ٤٩

٦٣٢٥.٥٤٥٣٣.٥٢١٢١٥.٥٣٨١٦اسالم دمحم على عبدالباسط١٠٥٩٩ ٤٥

٤٦.٥٢٣.٥٣٨.٥٣٢١٧٩.٥١٦.٥٣٥١٥ايمن سليمان سويلم عوده١٠٦٠٠ ٣٩

٦٠.٥٣١٤٦٣٠٢١٥.٥١٦٣٤.٥١٥ايهاب عادل اسماعيل السيد١٠٦٠١ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٢٢١٤١٧٣٠١٥ايهاب دمحم شلبي عبدالحميد١٠٦٠٢ ٤٧

٧٣٣٧٥٢٣٢٢٤٩١٧٣٣.٥١٦بسام عادل دمحم عبدالمقصود١٠٦٠٣ ٥٥

٤٣.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٠٤١٦٢٥١٥.٥جمال احمد حسني احمد١٠٦٠٤ ٥٤

٦٣.٥٣٢٤٧٣٢.٥٢٢٨١٦.٥٣٥.٥١٥حسام عبدالرحمن سليمان بكري١٠٦٠٥ ٥٣

٤٣٣١٤٥٣٠١٩٩١٥.٥٢٦١٥حسن دمحم سليم حسن١٠٦٠٦ ٥٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٦٩.٥١٧٣٧١٦حسين دمحم مصطفي عبدالعاطي١٠٦٠٧ ٥٧

٧٣.٥٣٨٥٢٣٨٢٥٦.٥١٧٣٥١٥.٥دياب طالل سليم سليمان١٠٦٠٨ ٥٥

٤٩.٥٣٥٤٧٣٢٢١٧.٥١٧٣٣١٥.٥رامي السيد حسن ابراهيم١٠٦٠٩ ٥٤

٦٤.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٣٤١٦٣٧١٥.٥زياد دمحم مسلم عفنان١٠٦١٠ ٥٥

٦٤٣٣٤٦٣٣.٥٢٢٩.٥١٧٣١١٥سالمه طه سالمه نصر سليمان١٠٦١١ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٣٢.٥٢٢١.٥١٦٣١١٥سليمان دمحم سليمان بكري١٠٦١٢ ٥٤
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٦٠٣٠٤٥٣٣٢٢١١٧٣٠١٥شريف عبدالرحمن دمحم مصطفي١٠٦١٣ ٥٣

٤١٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٠.٥١٧٣٣١٥طالل سالم سالمان سليم١٠٦١٤ ٥١

٥٤٣١٤٥٣٣.٥٢١٦.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥طه حمادة طه محمود١٠٦١٥ ٥٣

٤٧٣٢٤٥٣٢٢٠٣١٦.٥٣٣١٥عبدالرحمن احمد فهيم علي١٠٦١٦ ٤٧

٧٤.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٣٢٤٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٦عبدالرحمن السيد عطا عبد الرحيم١٠٦١٧ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٧١٦٣٤١٥عبدالرحمن السيد دمحم مصطفى١٠٦١٨ ٥٢

٦٠٣٤.٥٤٥٣١٢١٧.٥١٥٣٣.٥١٥عبدالرحمن سالم عواد سالمة١٠٦١٩ ٤٧

٦٣.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢١٨١٧٣٠١٥عبدالرحمن فرج عودة سالم مطلق١٠٦٢٠ ٤٦

٦٠٣١٤٥٣٤٢٢٠١٧.٥٣٢.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم رمضان السيد١٠٦٢١ ٥٠

٦٩.٥٣٤٤٥٣٣٢٣٠.٥١٧.٥٣٨١٥عبدالسالم اشرف عبدالسالم شعيب١٠٦٢٢ ٤٩

٧١٣٦.٥٤٥٣٤.٥٢٤٤١٦.٥٣٦١٦علي احمد علي عيد١٠٦٢٣ ٥٧

٥٠.٥٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢٠٩.٥١٨٣٥.٥١٥عمر دمحم سالمة سالم١٠٦٢٤ ٥٠

٦٠٣١٤٥٣٣.٥٢١٦.٥١٨٣٤١٥.٥عمرو وائل احمد علي١٠٦٢٥ ٤٧

٤١٢٤٤٥٣١١٨٩١٥٣٧.٥١٦دمحم ابراهيم منصور علي١٠٦٢٦ ٤٨

٤٤.٥٣٠٣٨.٥٣٤.٥١٩٧.٥١٧.٥٣٢١٧دمحم احمد محمود حنفى١٠٦٢٧ ٥٠

٥٣٣٠٤٥٣٤.٥٢١٣.٥١٨٣٨١٦.٥دمحم اسامة فضل هللا صابر١٠٦٢٨ ٥١

٧٥٣٧٤٩٣٤.٥٢٥٢.٥١٧.٥٣٧١٦.٥دمحم السيد عبدالغفار عليوة١٠٦٢٩ ٥٧

٤٦.٥٢٣٤٥٣٤١٩٩.٥١٧.٥٣٧١٦.٥دمحم حسن ابراهيم دمحم١٠٦٣٠ ٥١

٤٥.٥٢١.٥٤٥٣٠١٩٧١٧٣٧١٦.٥دمحم راضى السيد حسين١٠٦٣١ ٥٥

٦١٣٦.٥٤٥٣٤٢٣١.٥١٥٣٥١٧.٥دمحم عالء فتحى عبدهللا عبد السالم١٠٦٣٢ ٥٥

٧٥٣٧٥٥٣٩٢٦٦١٧٣٠١٥.٥دمحم عمرو صالح سويلم١٠٦٣٣ ٦٠

٤٦.٥٢٠٣٥٣٤١٨٠.٥١٧.٥٣٠١٦دمحم محسن دمحم عبدالواحد١٠٦٣٤ ٤٥

٤٩.٥٢٢٤٥٣٢.٥١٩٨١٧.٥٣٣١٦.٥دمحم ناجى صبيح سريع محمود١٠٦٣٥ ٤٩

٤٣٢٠٣٣٣٢١٧٧١٥٣٠١٦دمحم هاني دمحم عزازي١٠٦٣٦ ٤٩

٤٧.٥٢٥.٥٣٧.٥٣٤١٩٦.٥١٦٣٥.٥١٧دمحم هالل دمحم سالمة بريك١٠٦٣٧ ٥٢

٤٩٢٥٤٥٣٤.٥٢٠٤.٥١٨٣٩١٧محمود احمد دمحم توفيق١٠٦٣٨ ٥١

٤٦.٥٢٤٤٥٣٤٢٠٣.٥١٥٣٣١٦.٥مصطفى سيد سليمان عطوة١٠٦٣٩ ٥٤

٥٣.٥٢٣٤٥٣٦٢١٠.٥١٥٣٤١٥مصطفى عماد مصطفى دمحم١٠٦٤٠ ٥٣

٦٢.٥٢٥٤٧.٥٣٢٢٢١١٥٣٧١٦معاذ محمود سالم سعد حماد١٠٦٤١ ٥٤

٧٣٢٤.٥٤٦٣٨٢٣٦.٥١٥٣٨١٥يوسف احمد حامد دمحم١٠٦٤٢ ٥٥

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٧٤٠١٨يوسف حاتم صالح سويلم سليمان١٠٦٤٣ ٦٠

٤٤.٥٢٠٣٦٢١.٥١٦٩١٥٣١١٥يوسف حسن دمحم دمحم١٠٦٤٤ ٤٧
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٦٥٢٢٤٥٣٠٢١٤١٥٣٦١٥.٥يوسف مبارك يوسف السيد١٠٦٤٥ ٥٢

٧٠٢٥.٥٤٥٣٣.٥٢٢٥١٥٣٩١٦.٥اسراء ايمن دمحم عبدالعال١٠٦٤٦ ٥١

٦٠٢٥٤٥٣٠٢١٣١٥٣٧.٥١٦اسراء هاني دمحم سالمة١٠٦٤٧ ٥٣

٧٨٣٧.٥٥٨٣٧.٥٢٦٩١٦٣٩١٧اسماء أحمد صالح سويلم١٠٦٤٨ ٥٨

٦٢.٥٣٠٤٨٣٥.٥٢٢٨١٥٣٨١٥.٥اسماء دمحم محمود على١٠٦٤٩ ٥٢

٧٦.٥٣٣٥١٣٨.٥٢٥٦١٥٣٥.٥١٨.٥االء علي دمحم احمد١٠٦٥٠ ٥٧

٦٣٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٨١٦امل دمحم فتحى عبداللة عبدالسالم١٠٦٥١ ٥٢

٧٥.٥٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٠١٧٣٥.٥١٨.٥ايات احمد محمود عبدالمجيد١٠٦٥٢ ٥٩

٧٨.٥٣٥٥٧٤٠٢٦٨.٥١٧٣٧.٥١٨.٥ايمان احمد عبدالسالم عيد١٠٦٥٣ ٥٨

٧٨٣٥٥٣.٥٤٠٢٦١.٥١٥٣٩١٨.٥ايمان فؤاد دمحم الشاذلى١٠٦٥٤ ٥٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٣.٥١٥٣٨١٦.٥ايه شكري سليمان سالمة١٠٦٥٥ ٤٦

٧٤٣٨.٥٥٣٤٠٢٦٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٦دنيا دمحم عبدالحليم احمد١٠٦٥٦ ٥٨

٥٣٢٥٤٥٣٠١٩٨١٥.٥٣٠.٥١٥رغدة رضا دمحم علوانى ابراهيم١٠٦٥٧ ٤٥

٦٧.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٤٤١٧٣٧.٥١٨زهراء اشرف فهمي عبدالهادي١٠٦٥٨ ٥٤

٦٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٦.٥١٧.٥سالمه زويد حسان سليمان١٠٦٥٩ ٤٩

٧٣.٥٣٣٥١٣٨٢٤٨.٥١٧٣٨١٨شروق ياسر السيد محمود١٠٦٦٠ ٥٣

٧٦٣٣.٥٥١٣٧٢٥٢.٥١٧.٥٣٧١٧.٥صفاء دمحم عبدالهادى دمحم عبد الهادى١٠٦٦١ ٥٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٦١٨غادة طارق صابر حفنى١٠٦٦٢ ٤٩

٤٩٢٥.٥٣٦.٥٢١١٧٧١٥.٥٣٧١٦غاده شعيب علي السيد١٠٦٦٣ ٤٥

٥٠٢٥٣٩٢٠١٧٩١٥٣٣١٧.٥مريم ابراهيم عبدالعزيز دمحم١٠٦٦٤ ٤٥

٧٥.٥٣٢.٥٥١.٥٣٦٢٤٩.٥١٧٣٨١٨.٥مريم احمد نصار دمحم١٠٦٦٥ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٦٧١٧.٥٣٩١٧.٥منال دمحم على دمحم١٠٦٦٦ ٥٦

٧٨٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٧١١٧٣٩١٨.٥ندى خيرى حمزة احمد١٠٦٦٧ ٥٨

٦٦.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٢١١٦٣٨.٥١٨ندى دمحم جمعه دمحم١٠٦٦٨ ٤٦

٦٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٣.٥١٦٣٣.٥١٧.٥نعمة مرزوق سليمان خميس١٠٦٦٩ ٥١.٥

٧٤.٥٣٤٥١٣٤.٥٢٤٨١٦.٥٣٧١٨.٥نور سيد سليمان عواد١٠٦٧٠ ٥٤

٥٣.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٩٨١٦.٥٢٧١٦نورهان اشرف عبدالنبي دمحم١٠٦٧١ ٤٥

٦٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٩١٧.٥نورهان عبدالستار عباس احمد١٠٦٧٢ ٤٨

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٧١٨هند دمحم طه محمود١٠٦٧٣ ٤٥

٧١٣٢.٥٤٨.٥٣٤٢٣٩١٥.٥٣٦.٥١٧.٥وفاء منصور سعد متولى١٠٦٧٤ ٥٣

٤٤.٥٢٠٣٧.٥٢١١٦٨٠٣٠١٥عمر سعيد بشارى دمحم٢٢٦٤٣ ٤٥

٥٣.٥٢٠٤٥٢٠١٧٧٠٢٤.٥١٥.٥دمحم نجاح عبدالحميد عبدالدايم٢٢٦٤٤ ٣٨.٥
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٤٠٣٠٤٥.٥٢٢١٧٧.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم هاني علي٢٢٩٩٢ ٤٠
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ابوصوير االمام مالك تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٤٨.٥٣١٤٥٣٠١٩٩.٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥ابراهيم السيد احمد دمحم عوضين١٠٦٧٥ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٠٢١٩١٦٣٠١٥احمد ابراهيم دمحم ابراهيم حسن ابو تيم١٠٦٧٦ ٥٣

٤٦.٥٣١٤٥٣٠٢٠٧.٥١٧٣٢١٦احمد ابراهيم محمود احمد١٠٦٧٧ ٥٥

٤٧٣١٤٩.٥٣٥٢٠٩.٥١٥٣٢١٦.٥احمد السيد احمد كامل متولى١٠٦٧٨ ٤٧

٦٣.٥٣٣.٥٥٧.٥٣٥.٥٢٤٦١٥.٥٣٥١٥احمد عماد محمود على دمحم١٠٦٧٩ ٥٦

٧١٣٧.٥٥٩٣٥.٥٢٥٩١٨.٥٣٨١٨احمد دمحم ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم١٠٦٨٠ ٥٦

٦١.٥٣٦٥٠.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٦٣٨١٦احمد دمحم سعيد متولى بندارى١٠٦٨١ ٥٥

٥٣.٥٣٣٤٨٣٤٢٢٢.٥١٥٣٣١٧.٥السيد عبدالرؤوف صابر عطية عطية١٠٦٨٢ ٥٤

٦٠٣٤.٥٥٠٣٤٢٣٥١٧٣٥١٧.٥تمام ياسر على اسماعيل تمام١٠٦٨٣ ٥٦.٥

٧٦.٥٤٠٦٠٣٨٢٧٣.٥١٩.٥٣٩١٨زياد احمد صالح السيد١٠٦٨٤ ٥٩

٤٣.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٠٢٠٩.٥١٦.٥٣٠١٨زياد عبدالنبى متولى اسماعيل١٠٦٨٥ ٥٤

٧١٣٦.٥٥١٣٤.٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٧١٦.٥عبدالرحمن دمحم هاشم دمحم فودة١٠٦٨٦ ٥٦.٥

٤٦٣٣٤٨٣٠.٥٢٠٥.٥١٦.٥٣٢١٦.٥عبدالقادر فرج عبد القادر دمحم خليفة١٠٦٨٧ ٤٨

٧٤٣٩.٥٥٩٣٦٢٦٥.٥١٩.٥٣٨١٧.٥عبدهللا ابراهيم عبدهللا الديدامونى١٠٦٨٨ ٥٧

٤٥٣٠.٥٥٠٣٠٢٠٦.٥١٩٣٥١٧عبدهللا ابراهيم دمحم الشبراوى١٠٦٨٩ ٥١

٦١٣٦٤٨٣٠.٥٢٢٨.٥١٩٣٨١٧عالء تامر مصطفى جمال ابراهيم١٠٦٩٠ ٥٣

٦٢٣٧.٥٥١٣٢.٥٢٣٧.٥١٩.٥٣٢.٥١٧كريم عبدالعظيم فتحى عبدهللا عبد السالم١٠٦٩١ ٥٤.٥

٥٢.٥٣٦٤٨٣٠٢٢٠.٥١٧٣٤.٥١٦كريم دمحم السيد خليل١٠٦٩٢ ٥٤

٥٣.٥٣٥٥٠.٥٣٠٢٢٥١٩.٥٣٣.٥١٥دمحم احمد عواد حماد١٠٦٩٣ ٥٦

٦٦.٥٣٧٥٠٣١٢٤١.٥١٩.٥٣٦.٥١٧دمحم حسين غريب جمال١٠٦٩٤ ٥٧

٧٧.٥٤٠٦٠٣٨.٥٢٧٦١٩.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم سيد عبدالقادر دمحم القشاوى١٠٦٩٥ ٦٠

٦٧.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٥٦٢٠٣٥.٥١٨دمحم مصطفى دمحم بكر احمد١٠٦٩٦ ٥٤

٧٢٣٧٥٧.٥٣٩٢٦١١٩.٥٣٨١٨.٥دمحم نصر دمحم شعيب١٠٦٩٧ ٥٥.٥

٥١٣٢٤٦٣٠٢١٠١٩٣٤١٥دمحم وائل اصبيح على دمحم يوسف١٠٦٩٨ ٥١

٦٣.٥٣٧٥٥.٥٣٢٢٤١٢٠٣٧١٧.٥محمود دمحم عبدالمنعم دمحم فاضل١٠٦٩٩ ٥٣

٤٧٣٣.٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٩٣٠.٥١٦.٥مروان ابراهيم على احمد على١٠٧٠٠ ٤٥

٧٤.٥٤٠٥٩٤٠٢٦٩.٥١٩.٥٣٤.٥١٧مهاب سعيد يوسف على دسوقى١٠٧٠١ ٥٦

٦٥.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٥٦.٥١٩٣٥١٨.٥نادر ابراهيم السيد سليمان١٠٧٠٢ ٥٣

٥٢.٥٣٨٥٣٣١٢٢٢.٥١٨.٥٣٧١٧.٥نادر دمحم فتحى شبراوى السيد١٠٧٠٣ ٤٨

٥١.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٠٢٢٠.٥١٨٣٧١٦.٥يحى عوضين دمحم عبدهللا سيد احمد١٠٧٠٤ ٥٠

٤٥.٥٢٦٤٥.٥٣٠١٩٢١٩٣٠١٥يوسف على عبدالعزيز دمحم حسنين١٠٧٠٥ ٤٥
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٦٨٣٧.٥٥٦٣٢٢٤٦.٥٢٠٣٨١٥.٥اسماء عبدهللا اسماعيل عبد المنعم١٠٧٠٦ ٥٣

٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥٢٠٣٩١٦.٥اسماء دمحم على عبدالقادر على١٠٧٠٧ ٥٨

٧٤.٥٣٦٥٤.٥٣٨٢٥٩٢٠٣٨١٦.٥ايمان احمد محمود على دمحم١٠٧٠٨ ٥٦

٧٦.٥٣٧.٥٥٨.٥٤٠٢٧٠.٥٢٠٣٨١٨بسملة احمد ابراهيم احمد السيد١٠٧٠٩ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩٢٧٥.٥٢٠٣٨١٧بسنت شريف عوض السعيد١٠٧١٠ ٦٠

٦٣٣٢٤٥.٥٣٤٢١٩.٥١٩٣٨١٦.٥خلود رضا عبدالحميد العتبانى١٠٧١١ ٤٥

٦٦.٥٤٠٥١.٥٣٣٢٤٢٢٠٣٨١٦دعاء الشحات فتحي علي١٠٧١٢ ٥١

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٩.٥٣٨١٧.٥رحاب يحي دمحم عبدهللا١٠٧١٣ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧١.٥٢٠٣٨١٧.٥روان دمحم حسن يوسف على١٠٧١٤ ٥٧

٥٣.٥٣٤٤٦.٥٣٤٢٠٩٢٠٣٨١٥.٥زينب سمير عيد اروس عطوة١٠٧١٥ ٤١

٤٩.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢٠٧.٥١٩.٥٣٨١٥ساره منصور ابراهيم على دمحم١٠٧١٦ ٥١

٧٣.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٨٢٦٢٢٠٣٨١٦سلوى هانى غزال عبدالودود عيسى١٠٧١٧ ٥٨.٥

٧٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٦٤.٥١٩.٥٣٥١٧سهيلة غريب حسين جمال ابراهيم١٠٧١٨ ٥٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٣١١٨.٥٣٨١٥.٥شيماء عادل حسين احمد١٠٧١٩ ٥١

٧٧.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٧٠٢٠٣٨١٦عبير عباس على عباس١٠٧٢٠ ٥٩.٥

٧٦٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥٢٠٣٨١٦.٥فاطمه تامر السيد سالمة١٠٧٢١ ٥٩

٦٣٣٠٤٥٢٣٢١٧٢٠٣٨١٦ندى بدران احمد امام١٠٧٢٢ ٥٦

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥٢٠٣٨.٥١٧.٥ندى زكريا عبدهللا عبدالستار١٠٧٢٣ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩٢٧١٢٠٣٩١٧هبه جمعه اسماعيل رضوان١٠٧٢٤ ٥٩.٥

٦٦.٥٣٨.٥٤٩٣٤٢٣٥٢٠٣٩١٧ياسمين يوسف ذكى يوسف دمحم١٠٧٢٥ ٤٧

٥٢٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٩.٥٣٧.٥١٦.٥سعاد السيد ابراهيم أحمد٢٢٤٧٦ ٤٨
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ابوصوير المدينة المنورةاالدارة المدرسة
٦٠.٥٣٢٣٨.٥٣٠٢١١١٨٣٨١٦ابراهيم احمد ابراهيم حميد١٠٧٢٦ ٥٠

٦١٣٠٤٥.٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣١.٥١٥ابراهيم نبيل جوده جمعه١٠٧٢٧ ٤٧

٦٧.٥٣٠٤٦.٥٣١.٥٢٢٣.٥١٩٣٦١٦.٥احمد ابوالنصر احمد حفني١٠٧٢٨ ٤٨

٧٤.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٤٤١٨.٥٣٢.٥١٦احمد اسامه حميد ناصر١٠٧٢٩ ٥٤

٧٠٣٣.٥٤٩.٥٣٣.٥٢٤٠.٥١٧.٥٣٤.٥١٥.٥احمد شوقى عبدالرحمن سيد احمد١٠٧٣٠ ٥٤

٥١.٥٣٠٤٥٢٢١٩٥.٥١٦٣٣١٦احمد متولى برعى شريف١٠٧٣١ ٤٧

٧٦٣٠٤٥٣٤.٥٢٣٨.٥١٨٣٠١٥اسالم ايهاب عبدهللا عبدالرحمن١٠٧٣٢ ٥٣

٧٢.٥٣٣.٥٥٣٣٥٢٥١١٨.٥٣٧١٦.٥اسالم دمحم احمد دمحم١٠٧٣٣ ٥٧

٧٥٣٦.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٨١٩.٥٣٧١٦بالل عادل ابراهيم اسماعيل١٠٧٣٤ ٥٩.٥

٦٢٣٢.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٥.٥٣٧١٥حسين عبدالشافى دمحم الهادى١٠٧٣٥ ٥٠

٧٦.٥٣٧٤٩٣٨٢٦٠.٥١٩٣٩١٦.٥دياب احمد ابراهيم فضل١٠٧٣٦ ٦٠

٦٣٣٠٥٠٣٨٢٣٢١٨.٥٣٨.٥١٦عبدالجليل السيد عبدالجليل بسيونى١٠٧٣٧ ٥١

٧٠.٥٣٤٥١.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٦.٥عبدهللا سليمان مصيلحى دمحم١٠٧٣٨ ٥٣

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٤١٧.٥٣٧.٥١٦عبدهللا سيد يوسف دمحم١٠٧٣٩ ٤٨

٧٤.٥٤٠٥٨٣٩٢٧٠.٥١٨.٥٣٦١٦.٥علي دمحم علي كامل١٠٧٤٠ ٥٩

٤٢٢٢.٥٤٦٣٠١٨٥.٥١٥٣٥١٥كريم جمال عبدالرحمن سيداحمد١٠٧٤١ ٤٥

٤٥.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٧١٦٣٨١٦مؤمن ابراهيم دمحم دمحم١٠٧٤٢ ٥١

٦٨٣٠٥١٣٦٢٤١١٦.٥٣٧١٦مؤمن احمد فتحى دمحم١٠٧٤٣ ٥٦

٤٩٢٥.٥٤٧.٥٣١.٥٢٠٦.٥١٥.٥٣٥١٥دمحم اسامة السيد عبدالرحمن١٠٧٤٤ ٥٣

٧١.٥٣٤٥٦٣٨.٥٢٥٦١٧.٥٣٨.٥١٥دمحم اشرف مصطفى احمد١٠٧٤٥ ٥٦

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٦.٥١٩٣٨.٥١٥.٥دمحم سليمان دمحم على١٠٧٤٦ ٥٩

٦٦.٥٣٢.٥٥٠٣٣٢٣٧١٧.٥٣٨.٥١٥.٥دمحم طلعت دمحم احمد١٠٧٤٧ ٥٥

٧١.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٣١٨.٥٣٨.٥١٦محمود طارق عبدالمنعم محمود١٠٧٤٨ ٦٠

٥٣٣٠٤٧٣٧٢٢٢١٧.٥٣٨.٥١٥مصطفى سمير مصطفى احمد١٠٧٤٩ ٥٥

٤٥٣٠٤٦٣١.٥٢٠٤.٥١٦.٥٣٥١٥مصطفى محمود كمال رشدى١٠٧٥٠ ٥٢

٦٩.٥٣٦٥١٣٩.٥٢٤٩١٧.٥٣٨١٥.٥يوسف السيد دمحم انور١٠٧٥١ ٥٣

٥٠.٥٣٠٤٦٣٤٢١٢.٥١٦٣٧١٥يوسف سامى محمود ابوالسعد١٠٧٥٢ ٥٢

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٦١٦.٥٣٣١٥.٥اسماء ايهاب اسماعيل عطيه١٠٧٥٣ ٤٦

٦٠.٥٢١.٥٤٦٣٠٢٠٩١٧.٥٣٤١٥امينة دمحم على جاد الرب١٠٧٥٤ ٥١

٧٦٣٢.٥٥٦.٥٣٩٢٦٤١٨.٥٣٨١٥.٥ايه احمد رضوان السيد١٠٧٥٥ ٦٠

٦٠٢٣.٥٤٦٣٠٢١١.٥١٥٣٩١٥بسمة دمحم نصرهللا قطب١٠٧٥٦ ٥٢
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٦٠٣٠٥١.٥٣٢٢٢٨.٥١٧٤٠١٥.٥حنين دمحم مصطفى رشدى١٠٧٥٧ ٥٥

٧٣.٥٣٣.٥٥٧٣٩.٥٢٦٣.٥١٨٤٠١٦.٥رحمة دمحم عبدالسالم نصرهللا١٠٧٥٨ ٦٠

٧٦٣٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٥١٨٤٠١٦.٥رنا دمحم عبدالرازق ابو السعد١٠٧٥٩ ٥٩

٥٤٢٤٤٥٣٠٢٠٦١٧.٥٣٩١٥.٥ريم حنيدق عبدالفتاح فرج١٠٧٦٠ ٥٣

٦٧٣٠٥٠.٥٣٦.٥٢٣٧١٧٣٥١٦.٥سلمى عاطف عبدالجليل بسيونى١٠٧٦١ ٥٣

٥٤٢٢٤٥٢١.٥١٩٠.٥١٥.٥٣٢.٥١٥شمس عالء الدين محمود دمحم١٠٧٦٢ ٤٨

٧٢٣١٥٥.٥٣٥.٥٢٤٩١٧٣٨.٥١٦شيماء دمحم عودة سعيد١٠٧٦٣ ٥٥

٤٧.٥٢٤٣٨.٥٢٣١٨١١٦٣٦١٥.٥فاطمه دمحم فرغلى صالح١٠٧٦٤ ٤٨

٦٠٢٣.٥٣٨٣٠١٩٨.٥١٧.٥٣٦١٥.٥مريم سليمان مصيلحى دمحم١٠٧٦٥ ٤٧

٦٥٢٦٤٥٣٠٢١٩١٧.٥٣٦١٥مريم دمحم احمد جادالرب١٠٧٦٦ ٥٣

٥٤٢٢.٥٣٨.٥٢٣.٥١٩١.٥١٦٣٥١٦مريم يحى عبدالعظيم سالمة١٠٧٦٧ ٥٣

٧٧.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٩١٥.٥منةهللا مصطفى دمحم رشدى١٠٧٦٨ ٦٠

٤٥.٥٢٢.٥٣٧.٥٢١١٨٠.٥١٥٣٣١٥نورا منصور دمحم موسى١٠٧٦٩ ٥٤

٧٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٦.٥٣٧١٦هانم اسماعيل السيد اسماعيل١٠٧٧٠ ٥٢

٤٩٢٣.٥٤٥٣٠١٩٢.٥٠٣٠.٥١٥ايمن اشرف دمحم دمحم احمد حسين٢٢٦٤٥ ٤٥

٤٩٢٠.٥٤٥٣٠١٨٩.٥٠٣٢١٥خالد السيد نصرهللا قطب٢٢٦٤٦ ٤٥

٤٥.٥٢١.٥٤٥٣٠١٨٧٠٣٢١٥.٥دمحم احمد دمحم دمحم سليمان٢٢٦٤٧ ٤٥

٤٤٢٦٤٥٣٤١٩٥٠٣١١٥.٥دمحم ناصر حسن سليم حسن٢٢٦٤٨ ٤٦
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ابوصوير على بن ابى طالب االعدادية المشتركهاالدارة المدرسة
٥٤٢٢.٥٤٥٣٠١٩٩.٥١٨٣١١٥.٥ابراهيم السيد سالم فهد١٠٧٧١ ٤٨

٤٤.٥٢٢.٥٤٥٢٣.٥١٨٠.٥١٨.٥٣١١٥احمد ابراهيم السيد سيد احمد١٠٧٧٢ ٤٥

٤٤٢٢.٥٤٥٢٣١٨١.٥١٨٣٢١٥احمد اسامة دمحم عاطف١٠٧٧٣ ٤٧

٦٠٢٢.٥٤٥٢٣.٥٢٠٢١٨.٥٣٦١٦.٥احمد السيد حسن سالم١٠٧٧٤ ٥١

٧٣٣٣.٥٥٢٣٥.٥٢٥٠١٨٣٨١٦احمد سامى السيد ابراهيم احمد١٠٧٧٥ ٥٦

٤٢.٥٢٥٣٨.٥٢١١٧٣١٧.٥٣٠١٦.٥احمد سالمة سالم الفي١٠٧٧٦ ٤٦

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٤١٨٣٩١٧احمد عاطف منصور على١٠٧٧٧ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٢١٨.٥٣٨.٥١٧.٥احمد عواد سالمة سليمان سويلم١٠٧٧٨ ٤٥

٤٧٢٣٤٥.٥٣٠١٩٠.٥١٨.٥٣٥١٧احمد قطب احمد ابراهيم١٠٧٧٩ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٢٢.٥١٩٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥احمد دمحم سليمان منصور١٠٧٨٠ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٨.٥٣٨١٨احمد مسعد محمود حامد١٠٧٨١ ٤٦

٦٠٢٦٤٥٣٠٢٠٦١٨٣٩١٨اسالم ابوبكر يوسف غريب١٠٧٨٢ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٨.٥٣٩١٨السيد محمود فهمى دمحم١٠٧٨٣ ٤٥

٤٠.٥٢٢.٥٣٥.٥٢٠١٥٥.٥١٨٣٠١٥السيد ناصر السيد علي دياب١٠٧٨٤ ٣٧

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٦.٥١٨٣٦.٥١٧سليم سالم اسليم سالم١٠٧٨٥ ٤٦

٥٠٢٤٤٥٣٠١٩٤١٨.٥٣٦١٦عبدالرحمن جمال عبد الحليم دمحم١٠٧٨٦ ٤٥

٤٩٢٣٤٥٣٠١٩٢١٨.٥٣٦١٧عبدالرحمن دمحم سيد احمدالسيد١٠٧٨٧ ٤٥

٧١.٥٣٠٥٣.٥٣٥٢٤٦١٩٣٧.٥١٥عبدالرحمن دمحم منصور على ابراهيم١٠٧٨٨ ٥٦

٥٢.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٤١٨.٥٣٧١٦عبدهللا دمحم عبد الغنى احمد١٠٧٨٩ ٤١

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٨.٥٣٥.٥١٨عبدهللا دمحم عبدهللا فهمى١٠٧٩٠ ٥١

٧٠.٥٣٠٥٥٣٠٢٤٢.٥١٩٣٠١٦عبدهللا دمحم على دمحم١٠٧٩١ ٥٧

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١٧١٨٣٦١٧.٥كريم دمحم ابراهيم دمحم١٠٧٩٢ ٥١

٤٦٢٥٤٥٣٠١٩٢١٨.٥٣١.٥١٥.٥دمحم ابراهيم سالمة عويض سالمة١٠٧٩٣ ٤٦

٤٧.٥٢٣٤٥٣٠١٩٠.٥١٨.٥٣٠.٥١٦دمحم ابوخليل السيد حسين حسين١٠٧٩٤ ٤٥

٥٣.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢٠٨.٥١٩٣٦.٥١٦دمحم احمد غانم ابراهيم١٠٧٩٥ ٤٩

٦٣.٥٣١.٥٤٥٣١.٥٢٢١.٥١٨.٥٣٨١٦.٥دمحم السيد فهمى دمحم١٠٧٩٦ ٥٠

٥١.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٢١٩٣٢.٥١٦.٥دمحم عبدالحميد اسليم سالم١٠٧٩٧ ٥٠

٤١.٥٢٣٣٨.٥٢٢١٧٠١٧٣٠١٦دمحم محمود يوسف غريب علي١٠٧٩٨ ٤٥

٤٩٢٣.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٨.٥٣٦١٧دمحم ياسر ابراهيم سالم١٠٧٩٩ ٥١

٤٨.٥٢٥٣٩٣٠١٩٠.٥١٨.٥٣٦١٥.٥محمود السيد حسن حامد١٠٨٠٠ ٤٨

٦٠٢٢٣٨.٥٣٠٢٠٠.٥١٨٣٠١٦مروان ابو خليل السيد حسين١٠٨٠١ ٥٠
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٦٠٢٤.٥٣٨٣٠١٩٩.٥١٨.٥٣٤١٧نادر السيد ابراهيم على١٠٨٠٢ ٤٧

٥١٢٢.٥٣٨٣٠١٨٨.٥١٨.٥٣٤١٧يوسف احمد حسين احمد١٠٨٠٣ ٤٧

٤٩.٥٢٣.٥٣٨.٥٣٠١٨٨.٥١٩٣٤١٦.٥يوسف سلمي دمحم سالم سليمان١٠٨٠٤ ٤٧

٧٣٣٩٥٦٣٩٢٦٦.٥١٩.٥٣٧١٦.٥اسراء دمحم فتحى السيد١٠٨٠٥ ٥٩.٥

٦٥٢٤٤٦٢٤٢١٦١٨.٥٣٤.٥١٦امنية شحته عبدالسالم دمحم١٠٨٠٦ ٥٧

٦٧.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٣٢٣٦.٥١٨.٥٣١١٥.٥امينة دمحم حمد عويض١٠٨٠٧ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٩٣٣٢٢٩.٥١٩٣٦١٥.٥بسنت بدرى احمد دمحم١٠٨٠٨ ٥٣

٦٧.٥٢٥.٥٤٥٣١.٥٢٢٥.٥١٩٣٨١٥.٥بسنت حمادة دمحم احمد١٠٨٠٩ ٥٦

٦٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٨.٥١٨٣١١٦حبيبة ابراهيم سالم الفى١٠٨١٠ ٤٨

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٥١٨٣٥١٦.٥خلود محمود حامد الصغير١٠٨١١ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٢.٥٥٠٣٢.٥٢٤٥١٨٣٨١٦.٥دنيا مسلم دمحم ابوسريع١٠٨١٢ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٤٢٤١.٥١٨٣٦١٦.٥رحمة حامد عبدهللا حامد١٠٨١٣ ٥٦

٦٠.٥٣٠٤٥٢٤.٥٢١٢١٨٣٧١٦.٥رحمه دمحم الفى نصير١٠٨١٤ ٥٢

٧٠.٥٣٣٤٥٣٠٢٣٢.٥١٩٣٥.٥١٦.٥روضة السيد عبده متولى١٠٨١٥ ٥٤

٥٣٣٠٤٥٢١.٥٢٠٢.٥١٨٣٨.٥١٧شروق منتصر السيد ابراهيم١٠٨١٦ ٥٣

٥٣٢٦٤٥٢٣.٥١٩٨.٥١٨٣٧١٦شهد عوض سالمة عوض سالمة١٠٨١٧ ٥١

٧٢.٥٣٢.٥٥٥.٥٣٠٢٤٣.٥١٨٣٨١٧فرحانة حسن عوض عويض١٠٨١٨ ٥٣

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٨٣٥١٥مروة مصطفى محمود مصطفى١٠٨١٩ ٥١

٥١٣٠٤٧٣٠٢٠٥١٦.٥٣٥١٦.٥مني دمحم سالم فهد١٠٨٢٠ ٤٧

٧٥٣٥.٥٥٥٣٥٢٦٠١٨٣٧١٧ميار دمحم عبدهللا حامد١٠٨٢١ ٥٩.٥

٤٩.٥٣٠٣٨.٥٢٥١٩٣١٧.٥٣٣١٦ناهد هانى سليمان سالم١٠٨٢٢ ٥٠

٤٣٢٦٣٨٣٠١٨٢١٥.٥٣٠١٥هايدى فتحى عبده متولى١٠٨٢٣ ٤٥

٧٥٣٥.٥٥٣٣٢.٥٢٥٢١٧.٥٣٧.٥١٦.٥هبه دمحم السيد جمعة سليمان١٠٨٢٤ ٥٦

٥١.٥٢١٤٦٢٢١٨٥.٥١٧٣٤.٥١٥.٥هدى السيد دمحم سالم١٠٨٢٥ ٤٥

٤٦.٥٢٣.٥٣٨.٥٣٠١٧٨.٥١٦٣٤.٥١٥ياسمين سالمة الفى سالمة١٠٨٢٦ ٤٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٤٤٩ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

ابوصوير المستقبل الرسمية المتميزة االعدادية للغاتاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٦.٥٥٤٣٦.٥٢٦٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٥.٥ابراهيم محمود ابراهيم الدسوقى عبدالفتاح٢١٨٩٦ ٥٧

٧٨٣٦.٥٥٥٣٨٢٦٧.٥١٩٣٧.٥١٥.٥احمد عبدهللا عبد السالم دمحم غمرى٢١٨٩٧ ٦٠

٧٤٣٦.٥٥٦٣٨.٥٢٦٣١٩٣٩١٦اسالم اسامه عبدالفتاح عبد العال٢١٨٩٨ ٥٨

٧٧٣٣٥٤٣٧٢٥٢.٥١٩٣٨١٧اميل بيتر ميخائيل رزق ميخائيل٢١٨٩٩ ٥١.٥

٧٠.٥٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢٣٥١٩.٥٣٦.٥١٧.٥زياد السيد التابعي احمد٢١٩٠٠ ٥٥.٥

٧٣٣٦.٥٤٥.٥٣٦.٥٢٥١.٥١٨.٥٣٦.٥١٧ساجد حسام محسن عطا٢١٩٠١ ٦٠

٦٨.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٤٥١٨.٥٣٥.٥١٧سمير شلبي عبدالرحمن علي كشك٢١٩٠٢ ٥٨

٧٥٣٥.٥٥٠٣٧.٥٢٥٦١٦.٥٣٧.٥١٦.٥صفي الدين عصام كمال فهمي٢١٩٠٣ ٥٨

٧٦.٥٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٨١٦٣٧١٧.٥عبدالرحمن جمال حسين علي٢١٩٠٤ ٥٩

٧٣.٥٣٥٤٨.٥٣٦.٥٢٥٠١٩.٥٣٦١٨عبدالرحمن زامل دمحم دمحم ابراهيم٢١٩٠٥ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٩.٥٣٥١٨عبدالرحمن زين العابدين دمحم دمحم منصور٢١٩٠٦ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦٩.٥١٩.٥٣٧١٧.٥عمر دمحم علي سليمان٢١٩٠٧ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٧١٢٠٣٥١٦.٥لؤى دمحم فتحى عباس٢١٩٠٨ ٥٩

٧٦٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥٢٠٣٥١٨دمحم عبدالحليم حسن دمحم٢١٩٠٩ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥٢٠٣٨١٧دمحم عماد الدين علي عبدهللا٢١٩١٠ ٦٠

٧٦٣٥٥٥.٥٣٨٢٦١.٥١٩٣٦.٥١٧.٥دمحم محمود صالح الدين بشير دمحم٢١٩١١ ٥٧

٧٢٣٢٥٢.٥٣٨٢٥٢.٥١٩٣٦.٥١٨دمحم وائل حسن عبدالسالم٢١٩١٢ ٥٨

٧٠٣٢٥٢.٥٣١.٥٢٣٨١٧٣٦١٨محمود احمد عبدالرازق احمد٢١٩١٣ ٥٢

٧٦٣٨.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٩.٥٣٤.٥١٧.٥مصطفي حسام الدين حسين عبداللطيف حسين٢١٩١٤ ٦٠

٧١.٥٣٦٥٤٣٩.٥٢٦٠١٩.٥٣٤.٥١٦.٥معاذ ابراهيم دمحم دمحم حسين٢١٩١٥ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٧.٥١٩.٥٣٨.٥١٧.٥امنية رافت محمود الجوهري٢١٩١٦ ٦٠

٧٧٤٠٥٨٣٩٢٧٤١٩.٥٣٥١٧حبيبة عبدالحميد حسن دمحم دمحم٢١٩١٧ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٧١٧دنيا محمود ابراهيم الشهاوي٢١٩١٨ ٦٠

٧٦٣٧٤٩٣٦٢٥٥.٥١٩.٥٣٤.٥١٧.٥رحمة صابر دمحم السيد رويشد٢١٩١٩ ٥٧.٥

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٣.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٧١٦.٥رحمه السيد دمحم سالم٢١٩٢٠ ٦٠

٧٥.٥٣٨٥٢٣٥.٥٢٦١١٩.٥٣٦.٥١٨رنا حسن سليمان حسن٢١٩٢١ ٦٠

٧٦٣٦٥٣.٥٣٣.٥٢٥٩٢٠٣٧.٥١٧.٥روان احمد عبدالرازق احمد٢١٩٢٢ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩٢٧٦.٥١٩٣٧.٥١٧روان دمحم سمير شبل٢١٩٢٣ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٩٣٥١٧.٥ساره مصطفي التهامي زين العابدين٢١٩٢٤ ٦٠

٧٩.٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٧٤١٩.٥٣٥١٨سلمي ايمن حماده دمحم٢١٩٢٥ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٧.٥١٨.٥سلمي ياسر احمد دمحم٢١٩٢٦ ٦٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٤٥٠ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٨.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٤١٩.٥٣٧١٩سما محمود ابراهيم دمحم٢١٩٢٧ ٦٠

٧٩.٥٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨.٥٤٠١٩.٥فرح ابراهيم دمحم الحادى دمحم٢١٩٢٨ ٦٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٩١٥٣٥١٨.٥فرح هشام احمد مدبولى٢١٩٢٩ ٦٠

٦٨٣٠٤٦.٥٣٣.٥٢٣٨١٩.٥٣٢.٥١٩مريم حسين عبدالهادي دمحم٢١٩٣٠ ٦٠

٧٤٣٠.٥٤٧.٥٣٣٢٤٤١٩.٥٣٢١٨.٥منةهللا دمحم عليوه اسماعيل٢١٩٣١ ٥٩

٧٤٣٤٤٩٣١.٥٢٤٦١٩٣٥١٩هاجر احمد دمحم حسانين٢١٩٣٢ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٩.٥٣٨١٨.٥هاجر دمحم حسين عبدالرحمن٢١٩٣٣ ٥٩

٧٤.٥٣٥.٥٥٢٣٢٢٥٠.٥١٩.٥٣٧.٥١٨.٥هبه هللا عصام عبدالمطلب كيالني ابراهيم٢١٩٣٤ ٥٦.٥
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القصاصين القصاصين القديمة المشتركة عاالدارة المدرسة
٧٧٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٦٣.٥١٧.٥٤٠١٧ابانوب تامر رضا رياض١٠٨٢٧ ٥٧.٥

٧٢٣٤.٥٥١.٥٣٧٢٤٩١٥٣٥١٥ابراهيم سليمان سليم حسن١٠٨٢٨ ٥٤

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٩.٥١٥٣٨١٥ابراهيم عالء حسن غمرى١٠٨٢٩ ٥٩

٧٦.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٨٢٦١.٥١٧٣٦١٥.٥ابراهيم موسى إبراهيم صالح١٠٨٣٠ ٥٨

٧٩٣٩٥٨٤٠٢٧٥.٥١٩.٥٣٧.٥١٥.٥احمد بسام حسن دمحم١٠٨٣١ ٥٩.٥

٦٩.٥٣١.٥٥٥٣٨٢٤٦١٩٣٧.٥١٦احمد تامر دمحم دمحم١٠٨٣٢ ٥٢

٧٨٣٦.٥٥٥٣٩٢٦٧١٩٣٧.٥١٥.٥احمد حسن احمد عبدة١٠٨٣٣ ٥٨.٥

٦٥.٥٣١٤٧٣٦٢٣٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٥احمد حسين شوكت حسن١٠٨٣٤ ٥٦

٧٧٣٥.٥٥٤٣٨.٥٢٦٢١٩٣٦.٥١٥.٥احمد حمدى دمحم دمحم١٠٨٣٥ ٥٧

٧٣٣١٤٧.٥٣٨٢٤٦.٥١٥.٥٣٧.٥١٥احمد رضا دمحم عبدة١٠٨٣٦ ٥٧

٧٣٣١.٥٤٦٣٧.٥٢٤٣١٥.٥٣٦.٥١٥احمد عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم١٠٨٣٧ ٥٥

٦٩.٥٣٠٤٥٣٧٢٢٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥احمد على دمحم على١٠٨٣٨ ٤٧

٧٣.٥٣٠٤٩٣٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٩١٥احمد دمحم احمد عبدالرحمن١٠٨٣٩ ٥٣

٧٦.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣١٧٣٩١٧احمد دمحم اسماعيل حسانين١٠٨٤٠ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٧٤٧٣٩.٥٢٤٦١٥٣٩١٥احمد دمحم رمضان مصطفى١٠٨٤١ ٤٩

٧٤٣٣.٥٥١٣٩٢٤٩.٥١٦٣٨١٦.٥احمد دمحم عبدالكريم دمحم١٠٨٤٢ ٥٢

٦٩٣٠٥٠.٥٣٨٢٣٢.٥١٦.٥٣٥١٥احمد دمحم عبدالمقصود السيد١٠٨٤٣ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٥٠٣٩٢٤٥١٧.٥٣٧١٥احمد مصطفى دمحم دمحم١٠٨٤٤ ٤٩

٦٤٣٠.٥٤٧٣٩٢٢٩.٥١٧.٥٣٨١٥.٥اسالم سعيد إبراهيم صالح١٠٨٤٥ ٤٩

٧٥.٥٣٢٥٠.٥٣٨٢٥٦١٧٣٩١٥اسالم دمحم إسماعيل دمحم١٠٨٤٦ ٦٠

٧٦.٥٣٦٥١٣٨٢٦٠١٧.٥٣٧.٥١٦.٥الحسين عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم١٠٨٤٧ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٧٤٦.٥٣٧٢٤١١٩.٥٣٨١٥.٥السيد ابراهيم عبدالخالق إبراهيم١٠٨٤٨ ٤٨

٥٢.٥٣٢.٥٤٥٣٦٢١٢١٧٣٥١٥السيد رمضان السيد عبدالفتاح١٠٨٤٩ ٤٦

٦٦٣٤.٥٤٧٣٤٢٣٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥السيد عبدالمقصود احمد السيد الفلكى١٠٨٥٠ ٥٣

٧٢٣٦.٥٥٠٣٨٢٥٢.٥١٦٤٠١٧.٥السيد عبدالمنعم السيد عبدالجواد١٠٨٥١ ٥٦

٦٢٣٧٤٧.٥٣٦٢٣٨.٥١٦٣٨١٧.٥السيد دمحم السيد دمحم١٠٨٥٢ ٥٦

٧٣.٥٣٩٤٨.٥٣٩٢٥٧.٥١٧.٥٣٧١٨امير حسين شحاته درويش١٠٨٥٣ ٥٧.٥

٦١.٥٣٨٤٩٣٨.٥٢٤٣١٧.٥٣٩١٨امين وليد أمين ابراهيم١٠٨٥٤ ٥٦

٧١.٥٤٠٤٧٣٩٢٥٢.٥١٩٣٥١٦.٥بدر كمال ابراهيم عوض١٠٨٥٥ ٥٥

٦٥.٥٤٠٥٦.٥٣٨٢٥٦.٥٢٠٣٧.٥١٧.٥حسن خالد احمد عبدة١٠٨٥٦ ٥٦.٥

٤٦.٥٣٩٤٥٣٦٢٢١.٥١٧٣٠.٥١٦.٥حسن ياسر حسن على١٠٨٥٧ ٥٥
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٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٤٠١٨حسونة عبدالمجيد حسونة السيد١٠٨٥٨ ٥٩

٧٥.٥٤٠٥٦٣٨.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٨.٥١٨.٥خالد حسين محمود حسين١٠٨٥٩ ٥٨.٥

٧٠.٥٣٦.٥٥١٣٥٢٤٨١٩.٥٣٥١٨.٥خالد فكرى محمود عبدالنبى١٠٨٦٠ ٥٥

٧١.٥٣٩٥٤٣٦.٥٢٥٩١٩.٥٤٠١٨رضا دمحم السيد شحاته١٠٨٦١ ٥٨

٦١٣٨٤٨٣٨.٥٢٤١.٥١٩.٥٣٨.٥١٧عبدالحميد ياسر السيد حسن١٠٨٦٢ ٥٦

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٤٠١٨.٥عبدالرحمن سليمان دمحم ابراهيم١٠٨٦٣ ٥٩

٧٤.٥٤٠٤٩٣٩٢٥٩١٩.٥٤٠١٩عبدالرحمن دمحم خليل عياد١٠٨٦٤ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٩.٥٥٠٣٧.٥٢٥١.٥١٩.٥٤٠١٨عبدالرحمن محمود السيد محمود١٠٨٦٥ ٥٧

٦٣٤٠٤٧٣٦٢٤٢١٩.٥٤٠١٧عبدالقوى هانى احمد عبدالقوى١٠٨٦٦ ٥٦

٦٣.٥٤٠٥٢.٥٣٦٢٤٧١٩.٥٣٨١٨.٥عبدهللا عبداللطيف عبدهللا ابراهيم١٠٨٦٧ ٥٥

٦٥.٥٣٦٥٢.٥٣٦٢٤٢١٨٣٨١٩عبدهللا موافى محمود سعيد١٠٨٦٨ ٥٢

٦٨٣٧٤٨.٥٣٨٢٤٦.٥١٦.٥٣٢.٥١٨عصام دمحم عبدالخالق ابراهيم١٠٨٦٩ ٥٥

٦٩.٥٣٧٤٥٣٧٢٤١.٥١٧٣٥.٥١٧على مجدى عبدهللا عبدالقوى١٠٨٧٠ ٥٣

٧٨٣٨.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٦.٥١٨.٥عمرو اشرف عيسى عبدالقوى١٠٨٧١ ٦٠

٦٩.٥٣٦.٥٣٨٣٨.٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥عمرو جمال عوض عبدالسالم١٠٨٧٢ ٥٥

٥٣٣٥٤٥٣٤.٥٢١٣.٥١٦.٥٣٠١٦كريم السيد دمحم السيد١٠٨٧٣ ٤٦

٧٥٣٩٥٣٤٠٢٦٥١٨٣٨١٦.٥كيرلس شاكر انيس خليل١٠٨٧٤ ٥٨

٦٣٣٦.٥٥٢٣٤.٥٢٤٠١٧.٥٣١١٧ماهر عابد السيد عيد الهادى١٠٨٧٥ ٥٤

٦٨٣٠.٥٤٧٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣٢١٧.٥دمحم احمد دمحم حسين١٠٨٧٦ ٥٣

٦٩٣٥.٥٤٥٣٨٢٣٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٨دمحم السيد عبدالخالق ابراهيم١٠٨٧٧ ٤٨

٧٥٣٧.٥٥١٤٠٢٥٣.٥١٧٣٣.٥١٧.٥دمحم بغدادى دمحم منصور١٠٨٧٨ ٥٠

٥١.٥٣٤.٥٤٥٣٤٢١٠١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم جمال دمحم سالمة١٠٨٧٩ ٤٥

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٦٧١٨.٥٣٩١٨.٥دمحم حامد دمحم عبدالحميد١٠٨٨٠ ٥٥

٦٠٣١.٥٤٦٣١٢١٧.٥١٦٣٤.٥١٧دمحم حسن دمحم احمد١٠٨٨١ ٤٩

٧١٣٣٤٩.٥٣٦٢٣٤.٥١٦.٥٣٥١٧دمحم حسن مصطفى دمحم١٠٨٨٢ ٤٥

٦٥٣٣٣٨٣٥٢١٦١٦.٥٣٧١٧دمحم حسن يوسف عبدالمقصود١٠٨٨٣ ٤٥

٧٨.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٧٢٤٩.٥١٦.٥٣٢.٥١٧دمحم رضا عوض عبدالسالم١٠٨٨٤ ٤٩

٧٧٣٨٥٠٣٨٢٥٦١٧٣٢.٥١٧دمحم شعبان عبدالفتاح عبدالجواد١٠٨٨٥ ٥٣

٧٦٣٩٥١.٥٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٣.٥١٨دمحم صالح دمحم عبدالجواد١٠٨٨٦ ٥٤

٦٦.٥٣٨٥١.٥٣٩٢٤٤١٧٣٦١٧.٥دمحم عبدالعظيم السيد عبدالعظيم١٠٨٨٧ ٤٩

٤٦٣٢٤٥٣٧١٩٨.٥١٦٣٢١٧دمحم عبدالفتاح عمران منصور١٠٨٨٨ ٣٨.٥

٧٠.٥٣٧٤٥٣٤٢٣٣.٥١٧٣٧١٨دمحم عصام فتحى عبدالعال١٠٨٨٩ ٤٧
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٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧٣٨.٥١٨دمحم فايز السيد احمد١٠٨٩٠ ٥٩

٧٧٣٦.٥٥١٣٩٢٥٥.٥١٧٣٥١٧.٥دمحم فتحى دمحم درويش١٠٨٩١ ٥٢

٧٥٣٦٥٣٣٨٢٥١١٧٣٨١٨دمحم ياسر دمحم عباس١٠٨٩٢ ٤٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٥٤٠٢٧٢.٥١٧٣٨١٨.٥محمود ابراهيم السيد سالمة١٠٨٩٣ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٨٥٣٣٨.٥٢٥١١٧٣٧١٥محمود عثمان محمود يوسف١٠٨٩٤ ٤٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٠.٥١٧٣٨١٨.٥محمود دمحم ابراهيم حسين١٠٨٩٥ ٥٩.٥

٤٥٢٢٣٨٢٤١٧٤١٧.٥٣٦١٧.٥محمود دمحم موسي دمحم١٠٨٩٦ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٤٤٠٢٦٨١٦.٥٣٨.٥١٧.٥مصطفى اسامة دمحم شحاته١٠٨٩٧ ٥٧

٧٩.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٣١٧٣٧١٧مصطفى السيد دمحم سليمان١٠٨٩٨ ٥٨

٧٥.٥٣٩٥٣٣٩.٥٢٥٦١٧٣٨١٧مصطفى جمال السيد عبدالجواد١٠٨٩٩ ٤٩

٦٩.٥٢٤٤٩٣٣٢٢٣.٥١٥.٥٣٧١٧.٥مصطفى عبدالرحمن السيد جدوع١٠٩٠٠ ٤٨

٦٨.٥٣١.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤٠١٥٣٧١٦مصطفى دمحم احمد محمود١٠٩٠١ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٦٣٧١٨يوسف حسن دمحم غمرى١٠٩٠٢ ٥٩

٥٠٢٣.٥٣٤٣٠١٨٢.٥١٦٣١١٥يوسف عادل ابراهيم منصور١٠٩٠٣ ٤٥

٧٤٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣٨١٦يوسف مصطفى دمحم دمحم هاشم١٠٩٠٤ ٤٧

٥٢.٥٣٠٣٤.٥٢١.٥١٨٣.٥١٦٣٣.٥١٥يوسف ناصر عبدالسالم حسين١٠٩٠٥ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥.٥١٧٣٧.٥١٨ابتسام دسوقى دمحم شحاته١٠٩٠٦ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٦٣٦١٧.٥احالم دمحم عبدالحميد دمحم١٠٩٠٧ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥١٥٣٩١٧اسراء درويش دمحم عبدالرحمن١٠٩٠٨ ٦٠

٧٨٤٠٥٧٣٩٢٧٤١٥٣٥١٨اسراء سالمة شحاته غانم١٠٩٠٩ ٦٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٢٣٦.٥٢٥٦.٥١٦٣٣.٥١٨اسماء ماهر دمحم رمضان١٠٩١٠ ٥٧

٧٠٣١٤٥.٥٣٠.٥٢٣٣١٦.٥٣٧١٨االء عبدالسالم سليمان عبدة١٠٩١١ ٥٦

٦٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٦١٦٣٢١٦امال دمحم دمحم شحاته١٠٩١٢ ٥٤

٦٣٣٣٤٧٣٠٢٣٠١٥.٥٣٧.٥١٨.٥اميره صالح مجاهد شحاته١٠٩١٣ ٥٧

٦٧.٥٣٢٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥.٥٣٨١٧اميره عبدالقادر عبداللطيف عبدالعزيز١٠٩١٤ ٥٦

٦٠٢٤٤٥٣٠٢٠٧١٥٣٥.٥١٦.٥اميره مصطفى على دمحم١٠٩١٥ ٤٨

٥٠.٥٢٤٣٧٢١١٨٤.٥١٥٣٤١٥.٥انصاف دمحم دمحم طالب١٠٩١٦ ٥٢

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٦٣٦.٥١٨.٥ايمان السيد دمحم عبدة١٠٩١٧ ٦٠

٧١٣٩٥١.٥٣٣.٥٢٥١١٥.٥٣٥.٥١٨.٥ايمان دمحم على دمحم١٠٩١٨ ٥٦

٤٩٣٠٤٥٣٠٢٠٩١٥٣٦.٥١٧ايه سامى احمد محمود١٠٩١٩ ٥٥

٧٣٣٦.٥٤٧.٥٣١.٥٢٤٥.٥١٥٣٨.٥١٨ايه دمحم عبدالعزيز نصر١٠٩٢٠ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٨١٨بسمله صالح عبدالجواد عبدالرحمن١٠٩٢١ ٦٠
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٤٨.٥٢٢٣٦.٥٢١.٥١٧٣.٥١٥٣٦١٦بسمه ايهاب حسنى على١٠٩٢٢ ٤٥

٦٢.٥٢٢٣٦.٥٢٢.٥١٩٨.٥١٦٣٥١٧بسنت احمد ابراهيم عبدالحميد١٠٩٢٣ ٥٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٢٣٦.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٩١٨تبارك مبارك زروق سعيد١٠٩٢٤ ٥٩

٤٩٢٢.٥٣٥.٥٢٣١٧٨١٦٢٥.٥١٦.٥حبيبة دمحم حسن دمحم١٠٩٢٥ ٤٨

٧٤٣٨٥٠٣٣٢٥٤١٧٣٦١٦دنيا صالح عبدالسميع خليفة١٠٩٢٦ ٥٩

٤٩٣٠٣٣.٥٢٠.٥١٨٦١٧.٥٣٨١٥رحاب دمحم شعبان دمحم١٠٩٢٧ ٥٣

٧٠.٥٣١٥٠٣٠٢٤٠.٥١٧.٥٣٦.٥١٦رحمة السيد زكى احمد١٠٩٢٨ ٥٩

٧٤٣١٤٨٣٢.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٩١٥رضوى دمحم دمحم شحاته١٠٩٢٩ ٥٩

٦٦.٥٣٢٥١٣١٢٣٨.٥١٧٣٣١٦رفيدا محمود عبدالعظيم امين١٠٩٣٠ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٧٠١٥.٥٣٦.٥١٦.٥روان دمحم السيد عبدالرحمن١٠٩٣١ ٦٠

٧٤٣٦٤٨.٥٣٦٢٥١.٥١٦٣٨١٨روان دمحم حسن دمحم١٠٩٣٢ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٨١٨روان دمحم عيسى عبدالقوى١٠٩٣٣ ٦٠

٥٢.٥٣٢٤٥.٥٣٤٢١٨١٦.٥٣٩١٦.٥روقية تامر دمحم دمحم١٠٩٣٤ ٥٤

٧٤.٥٤٠٥٢.٥٤٠٢٦٥١٦.٥٣٨١٨.٥روميساء دمحم فؤاد ابراهيم١٠٩٣٥ ٥٨

٧٠٣٨٥٢.٥٣٩٢٥٤١٦٣٨١٧.٥ريهام احمد توفيق دمحم١٠٩٣٦ ٥٤.٥

٦٥٣٧٥٠٣٨.٥٢٤٤.٥١٦٣٩١٨.٥زهرة خالد دمحم امين١٠٩٣٧ ٥٤

٦٧٣٢.٥٥١٣٥.٥٢٣٣١٦٣٨١٧.٥زهور سعد صبرى سعد١٠٩٣٨ ٤٧

٦١٣١٤٥٣٧.٥٢٢٥.٥١٧٣٩١٧.٥سلمين احمد سليم احمد١٠٩٣٩ ٥١

٧٥.٥٣٧.٥٤٩٣٨.٥٢٥٩.٥١٧٣٩١٧.٥سماح احمد دمحم مصطفى١٠٩٤٠ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٧٣٨١٨.٥سماح محمود صبحى السيد١٠٩٤١ ٦٠

٦٦٣٠٤٥٣٧.٥٢٢٤.٥١٦٣٢١٦سمر رجب عبدالعزيز سليمان١٠٩٤٢ ٤٦

٧٣٣٤.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٦٣٩١٨.٥شدوى احمد بكرى دمحم١٠٩٤٣ ٥٨

٦٩.٥٣٠٤٥٣٦٢٣٣.٥١٦٣٩١٨.٥شروق هانى سليمان محمود١٠٩٤٤ ٥٣

٥٣٣٠٤٥٣٥.٥٢١٨.٥١٦.٥٣٤١٦.٥شرين عبدالكريم حمدته عثمان على١٠٩٤٥ ٥٥

٧٨٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢.٥١٦٣٧١٨.٥شمس دمحم فتحى احمد١٠٩٤٦ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥.٥٣٩١٧شهد احمد محمود موسي١٠٩٤٧ ٥٦

٧٣.٥٣٦.٥٤٥٣٨٢٤٨١٥.٥٣٩١٨شهد بخيت مبارك دمحم١٠٩٤٨ ٥٥

٦٩٣٥٥٠٣٩٢٤٨.٥١٦٣٩١٨.٥شهد دمحم على عيد١٠٩٤٩ ٥٥.٥

٥٢٣٠٤٥٣٦.٥٢١٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥شيماء خالد السيد عبدالحليم١٠٩٥٠ ٥٠

٦٥٢٦٤٧.٥٣٨٢٢٩.٥١٧.٥٣٨.٥١٦صابرين احمد زكى دمحم١٠٩٥١ ٥٣

٥٠٢٤٣٥.٥٣١١٩١.٥١٧٣٢١٥صباح درويش عواد درويش١٠٩٥٢ ٥١

٥٣٢٣٤٥٢١.٥١٨٩.٥١٧٣٠١٥صفاء ابراهيم عبدالمجيد السيد١٠٩٥٣ ٤٧
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٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٤٠١٦مريم حاتم عبدالحميد دمحم١٠٩٥٤ ٦٠

٥٣.٥٢١.٥٣٩٢١.٥١٨٠.٥١٦٣٥.٥١٥مريم على درويش على١٠٩٥٥ ٤٥

٥٥.٥٢٤٤٥٢٢.٥١٩٥١٦.٥٣٧١٧مريم على منصور ابراهيم١٠٩٥٦ ٤٨

٧٣٣٠٥١.٥٣٥٢٤٨١٧٣٣١٧مريم دمحم فهمى عبدالحميد١٠٩٥٧ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٣٤٨.٥٣٤٢٤٦.٥١٦٣٤.٥١٧مريم هاني اسماعيل دمحم١٠٩٥٨ ٥٨.٥

٧٤٣٢٤٧.٥٣٦٢٤٥١٦٣٩١٧ملك السيد دمحم سليمان١٠٩٥٩ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٧.٥٤٥٣٥٢٤٦.٥١٦٣٩١٧منةهللا احمد شعبان احمد١٠٩٦٠ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٠٣٧.٥٢٣.٥٢٠١.٥١٥٣٦١٥.٥منةهللا احمد عبدالمقصود السيد١٠٩٦١ ٤٥

٤٤٢٢.٥٣٧.٥٢٢١٦٦١٥.٥٣٣١٥.٥منه دمحم عبدالرحمن مشرف١٠٩٦٢ ٤٠

٦١.٥٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٥١٥.٥مى هانى سليمان محمود١٠٩٦٣ ٤٥

٧١٣٠٥٠.٥٣٤٢٤١١٧.٥٣٦١٦ندى احمد على مرسى١٠٩٦٤ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٥٥٥.٥٣٩٢٦٥١٧.٥٣٨١٨.٥ندى ايمن دمحم زغلول احمد١٠٩٦٥ ٥٨

٧٦٣٣٥٠.٥٣٦.٥٢٥١.٥١٧٣٢.٥١٥.٥ندى جمعه عبدهللا عبدالحفيظ١٠٩٦٦ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٣.٥٥٤٣٥٢٥٦١٧٣٧.٥١٨ندى صبحى حسن اسماعيل١٠٩٦٧ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٨.٥٤٠١٨.٥ندى دمحم السيد امين١٠٩٦٨ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٨١٧٣٧.٥١٨ندى دمحم عوض عوض١٠٩٦٩ ٥٨

٧٤.٥٣٥.٥٥١٣٥.٥٢٥٥.٥١٧٣٨١٨نشوى دمحم صالح السيد١٠٩٧٠ ٥٩

٧٦٣٩٤٨.٥٣٤.٥٢٥٠١٧.٥٣٨١٧نشوى دمحم محمود الكردى١٠٩٧١ ٥٢

٤٥.٥٢١.٥٣٧٢١١٧٠١٥٢٦١٦نعيمة ابراهيم جودة إبراهيم١٠٩٧٢ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢١٦١٦.٥٣٣١٦نهال دمحم عبدالرحمن دمحم١٠٩٧٣ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٩١٨.٥٣٧.٥١٧نهى دمحم صالح دمحم١٠٩٧٤ ٦٠

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٤١٥.٥٣٠١٦.٥نور السيد احمد دمحم١٠٩٧٥ ٤٨

٧٨٣٧.٥٥٣.٥٣٤٢٦٣١٧٣٦.٥١٨.٥نور ايمن سعيد عباس١٠٩٧٦ ٦٠

٧٩٣٧٥٧.٥٣٦٢٦٨.٥١٨.٥٣٧١٦.٥نور محسن ابراهيم السيد١٠٩٧٧ ٥٩

٧٦.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٤٢٥٢.٥١٧.٥٣٨١٧نورهان ناجى السيد السيد١٠٩٧٨ ٥٤

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧.٥٤٠١٩.٥نيرة دمحم السيد حسين١٠٩٧٩ ٦٠

٧٨٣٥٥٧.٥٣٥٢٦٣.٥١٨٣٦.٥١٦.٥نيرة دمحم مجاهد شحاته١٠٩٨٠ ٥٨

٦٥.٥٣٠٥١٣٠٢٣٠.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥هاجر ابراهيم عبدالرشيد عمر١٠٩٨١ ٥٤

٦٦.٥٣٠٥٣.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٥٣٩١٦هايدى اشرف جابر دمحم١٠٩٨٢ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٩١٩هايدى شريف دمحم عبدالجواد١٠٩٨٣ ٦٠

٦١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٤١٥٣٣١٥.٥هبه رمضان عبدالعزيز سليمان١٠٩٨٤ ٥٣

٦٧.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٣.٥١٦.٥هدى حمدى احمد محمود١٠٩٨٥ ٥٢
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٧٦٣٥٥٦٣٩.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٨١٨يارا دمحم محمود عبدالنبى١٠٩٨٦ ٥٨

٧٨٣٥٥٨٣٨٢٦٥١٥.٥٣٨١٧.٥ياسمين دمحم عطوة خليل١٠٩٨٧ ٥٦

٤١٣٠.٥٤٧٢١١٧٠.٥٠٣٠١٥احمد ابراهيم على دمحم٢٢٦٤٩ ٣١

٤١.٥٣٠٤٥٢١.٥١٦٩٠٢٢١٥عبدهللا فتحى على دمحم٢٢٦٥٠ ٣١

٤٣٣٠.٥٤٥٢٣١٧٨.٥٠٣٠١٥عوض السيد عبدالسالم عبدالجليل٢٢٦٥١ ٣٧

٦٢٣٠.٥٤٥٢٠٢٠٢.٥٠٣٠١٦شيماء غريب سعفان على سعفان٢٢٦٥٢ ٤٥

٦٩٢٤.٥٤٧٣٠٢١٥.٥٠٣٠١٥عبير السيد الحسينى حسن٢٢٦٥٣ ٤٥
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القصاصين القصاصين المشتركة الجديدة عاالدارة المدرسة
٧٥.٥٣١.٥٤٩.٥٣٨٢٥٠.٥١٩٣٧١٥.٥ابراهيم دمحم دمحم ابراهيم ابوعيد١٠٩٨٨ ٥٦

٧٨٣٦.٥٥٥٣٩.٥٢٦٩١٨.٥٣٨١٥.٥احمد ابراهيم دمحم دمحم١٠٩٨٩ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٤٣٩.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٧١٥.٥احمد السيد احمد ابراهيم١٠٩٩٠ ٥٩

٧٤٣٧٤٨٣٩٢٥٤١٨.٥٣٧١٥احمد السيد عبدالسالم على عرب١٠٩٩١ ٥٦

٧٠٣٢.٥٥٣٣٨.٥٢٥٣١٩٣٩١٦.٥احمد حامد عبدالسالم حامد١٠٩٩٢ ٥٩

٧٧.٥٣٥٥٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٩٣٩١٦احمد حسن محمود عبدالغفار١٠٩٩٣ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٧١٨.٥٣٩١٥.٥احمد حسن محمود الشين محمود١٠٩٩٤ ٥٧

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢١٦١٧.٥٣٠١٥احمد زينهم احمد بدير١٠٩٩٥ ٥٠

٦٦٣٢.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٧.٥٣٣١٥احمد سعيد ابواليزيد دمحم١٠٩٩٦ ٤٨

٧٤٣٣٤٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٦٣٧.٥١٥.٥احمد سمير السيد على١٠٩٩٧ ٥٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٣٩١٦احمد عالء عبدالرحيم عبدالمعبود١٠٩٩٨ ٦٠

٧٢.٥٣٠٤٦٣١٢٢٩.٥١٩.٥٣٩١٦.٥احمد على دمحم زيد خليل١٠٩٩٩ ٥٠

٧٣.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٤١١٧٣٦١٥احمد عماد الدين احمد عبدالرازق١١٠٠٠ ٥٦

٧٢.٥٣٦٣٨٣٤٢١٩١٥.٥٣٢١٦.٥احمد فنحى السيد متولى١١٠٠١ ٣٨.٥

٧٦.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٩٢٦١١٦.٥٣٤١٦.٥احمد كمال دمحم منصور١١٠٠٢ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩٥٥٤٠٢٧٠١٦٣٥.٥١٦احمد دمحم ابراهيم السيد١١٠٠٣ ٥٧.٥

٧٥٣٦.٥٥١٣٨.٥٢٥٦١٦.٥٣٤.٥١٦احمد دمحم ابراهيم على١١٠٠٤ ٥٥

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٧٣٣.٥١٦احمد دمحم رشاد المرسي١١٠٠٥ ٦٠

٧٩٣٨٤٩.٥٣٦.٥٢٦٢١٦٣١١٥.٥احمد دمحم صالح الدين عبدالسالم١١٠٠٦ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٤٥.٥٣٧٢٤٦.٥١٦٣٥.٥١٦احمد محمود دمحم سيد احمد١١٠٠٧ ٥٠

٧٦٣٧٤٦٣٤٢٤٧.٥١٧٣٥١٥.٥احمد وليد ابراهيم دمحم١١٠٠٨ ٥٤.٥

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٦١٦.٥اسامة السيد احمد عبدالفتاح١١٠٠٩ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٠١٧.٥٣٥.٥١٦بالل السيد دمحم السيد١١٠١٠ ٥٨

٧٧.٥٣٥٥٣.٥٣٧٢٦١١٧.٥٣٦١٥بيتر جورج جميل عطية١١٠١١ ٥٨

٧٧٣٢٥٠.٥٣٥٢٥٠١٦.٥٣٤.٥١٥حسين وحيد فوزي السيد١١٠١٢ ٥٥.٥

٦٢٣٢٤٥٣٠.٥٢٢١١٦.٥٣٠١٥حلمي حمدي حلمي ابراهيم١١٠١٣ ٥١.٥

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦١٦.٥٣١١٦داؤد عالء السيد حسن١١٠١٤ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٧٣٢.٥١٦ذياد كامل حسن احمد١١٠١٥ ٦٠

٧٦.٥٣٥٥٢٣٦٢٥٥١٧.٥٣٩١٦رامز ابراهيم حكيم صموئيل١١٠١٦ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٨٥٢.٥٣٨.٥٢٥٦١٧٣٦١٦زكريا احمد زكريا حسن١١٠١٧ ٥٦.٥

٧٦٣٦.٥٥١.٥٣٨.٥٢٦٠١٧٣٤١٦زياد عصام السيد دمحم١١٠١٨ ٥٧.٥
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٧٠.٥٣٧.٥٥٢٣٩٢٥٨١٨٣٤١٥سعيد دمحم سعيد دمحم١١٠١٩ ٥٩

٧٥٣٨٥٦٣٩٢٦٨١٧.٥٣٤.٥١٦شحاتة عبدالمولى شحاتة دمحم١١٠٢٠ ٦٠

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣١٢٤١١٧٣٤.٥١٦صابر دمحم عطية محمود١١٠٢١ ٥٤

٧٥٣٦٥٤٣٨.٥٢٦١.٥١٨٣٥١٦طارق اسماعيل عبدالقوى عمر١١٠٢٢ ٥٨

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٨٣٧١٦عادل دمحم ابراهيم دمحم١١٠٢٣ ٦٠

٧٩٤٠٥٣.٥٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٧١٦عبدالرحمن ابراهيم منصور عبد العظيم١١٠٢٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٧١٨٣٣١٦عبدالرحمن احمد السيد دمحم١١٠٢٥ ٦٠

٦٩.٥٣٨٤٩٣٧.٥٢٤٦١٧٣٢١٥.٥عبدالرحمن طلعت فؤاد عليوة١١٠٢٦ ٥٢

٧٦٣٧.٥٤٩٣٩٢٦١.٥١٧.٥٣٤١٦عبدالرحمن عبد السالم عبد النبى على١١٠٢٧ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٦١١٨٣٦١٥.٥عبدالرحمن دمحم عبدهللا سليمان١١٠٢٨ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٢.٥٣٧٢٦٧١٧٣٣١٥.٥عبدالرحمن وحيد عبدالفتاح السيد١١٠٢٩ ٦٠

٧٨.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٦٣٢.٥١٧عبدهللا اشرف دمحم على الزلبانى١١٠٣٠ ٥٢.٥

٦٤٣٨٤٩٣٦.٥٢٣٢.٥١٦.٥٣٠١٥عزت محمود احمد عبدالحميد١١٠٣١ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٣.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦٣٠١٥.٥علي خالد علي حسن١١٠٣٢ ٦٠

٧٣.٥٣٩٥٢.٥٣٩.٥٢٦٣١٥٣٣.٥١٥.٥على مجاهد على عبدهللا عبدالكريم١١٠٣٣ ٥٨.٥

٧٦.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٦.٥١٥.٥٣١١٦عماد حسنى دمحم عبداللة١١٠٣٤ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٣.٥٤٠٢٦٧١٥.٥٣٣.٥١٥عمر سالم جمعة عميرة١١٠٣٥ ٥٩

٧١٣٤.٥٥٣٣٧.٥٢٥١١٦٣٠١٦عمر وليد دمحم على شحاتة١١٠٣٦ ٥٥

٦٧٣٧٤٥٣٤.٥٢٣٤.٥١٧٣٤١٥.٥عمرو طه عبدالعظيم دمحم فراج١١٠٣٧ ٥١

٧١.٥٣٩٥١.٥٣٩.٥٢٥٧.٥١٥٣٢١٥.٥فارس دمحم صالح الدين عواد غريب الحيثى١١٠٣٨ ٥٦

٦٧.٥٣٨٤٨٣٦.٥٢٤٠١٥٣٣.٥١٥.٥فارس مصباح دمحم حسب النبى١١٠٣٩ ٥٠

٧٢.٥٣٨٥١٣٨٢٥٤.٥١٥.٥٣١.٥١٦فرج محمود فرج مكى١١٠٤٠ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥٣٤٠٢٦٧.٥١٦.٥٣٣١٧كريم احمد عبدالفتاح احمد دمحم عيسى١١٠٤١ ٥٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٣٤٠٢٦٤١٦٣١.٥١٥.٥كريم عادل على جابر١١٠٤٢ ٥٤

٧٣٣٨٥٤٣٦٢٥٥١٨٣٦.٥١٥.٥كيرلس اسامة رفعت زكري سولایر١١٠٤٣ ٥٤

٧٦.٥٣٧٥١٣٦.٥٢٥٣١٦.٥٣٧.٥١٥.٥كيرلس سامح رمزي نجيب١١٠٤٤ ٥٢

٥٢٣٦.٥٤٧٣٣٢١٣.٥١٧.٥٢٧.٥١٥.٥مؤمن سيد متولى احمد١١٠٤٥ ٤٥

٥٣٣٤.٥٤٥٣٤٢٠٥.٥١٥.٥٣٣١٥دمحم احمد فاروق حافظ١١٠٤٦ ٣٩

٦١٣٦٤٥٣٨٢٢٥.٥١٦.٥٣٣١٥.٥دمحم احمد دمحم ابراهيم١١٠٤٧ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٢٣٨٢٥٧١٦.٥٣٥١٥.٥دمحم احمد مرسى عباس١١٠٤٨ ٥١

٧٤.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٧٢٤٩١٦.٥٣٦١٥.٥دمحم ادريس كامل عبدالمالك١١٠٤٩ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٧٤٩.٥٣٩.٥٢٥٨.٥١٦٣٦١٥.٥دمحم اسماعيل عبدالرازق قطب١١٠٥٠ ٥٥
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٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧٣٦١٧دمحم اشرف كمال جابر١١٠٥١ ٦٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٥٨١٧.٥٣٣.٥١٥دمحم ايمن دمحم اسماعيل١١٠٥٢ ٤٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٤١٧٣٦.٥١٥دمحم توفيق دمحم البغدادي توفيق١١٠٥٣ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٨١٧٣٧.٥١٥.٥دمحم حسنى محمود الالشى١١٠٥٤ ٥٧

٧١.٥٣٢.٥٥٢٣٥.٥٢٤٤١٧٣٤.٥١٥دمحم سامح دمحم محمود١١٠٥٥ ٥٢.٥

٧٤٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٧٣١١٥دمحم سالمة دمحم عوده١١٠٥٦ ٤٩

٧٦٣٤٤٩٣٧.٥٢٤٢.٥١٧٣٢١٥دمحم شبراوى عبدالرحمن احمد حسين١١٠٥٧ ٤٦

٧٦.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٤.٥١٦دمحم صالح بهي الدين السيد١١٠٥٨ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧٣٥١٥.٥دمحم طارق دمحم عليوة١١٠٥٩ ٦٠

٧٨٣٣٤٦٣٤٢٤٣١٧.٥٣٥١٦.٥دمحم عامر عبدالحميد عثمان١١٠٦٠ ٥٢

٧٢٣٠.٥٤٩.٥٣٤٢٣١١٧.٥٣٠١٧دمحم عالء على جابر١١٠٦١ ٤٥

٧٨٣٠٤٨.٥٣٦٢٣١١٧٣٠١٥دمحم عيد دمحم عطوه١١٠٦٢ ٣٨.٥

٧٧.٥٣٨.٥٤٦٣٥.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٠١٦دمحم فرج جمال طة١١٠٦٣ ٤٧

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣٢.٥٢١٣.٥١٦.٥٢٦.٥١٥دمحم محمود ابو الوفا دمحم١١٠٦٤ ٣٨

٧٢.٥٣٥.٥٤٦٣٥.٥٢٣٤.٥١٧.٥٣٣.٥١٦محمود خالد دمحم المرسى١١٠٦٥ ٤٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٠٣٧.٥٢٤٨.٥١٧٣٤.٥١٧محمود مجاور محمود مجاور١١٠٦٦ ٤٧

٧٥.٥٣٦٥١٣٧.٥٢٥٢.٥١٨٣٤.٥١٦.٥محمود دمحم احمد دمحم١١٠٦٧ ٥٢.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٣.٥١٨٣٤.٥١٧محمود دمحم عبدهللا احمد١١٠٦٨ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٢١٨٣٧.٥١٧محمود دمحم يحى دمحم١١٠٦٩ ٥٩

٦٢٣٦٤٨٣٥٢٣٤١٨٣٦.٥١٥.٥معتز عيسى احمد عبدالسالم١١٠٧٠ ٥٣

٧٨٤٠٥٥٣٨.٥٢٦٤٢٠٣٧.٥١٥.٥منصور على منصور عبدالعظيم١١٠٧١ ٥٢.٥

٧٠٣٠.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٢٩.٥٢٠٣٧١٥مينا عادل فتحى موسى١١٠٧٢ ٤٦

٧٦٣٧.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٤٢٠٣٧١٥هداية وليد هداية فريد١١٠٧٣ ٥٠.٥

٧١.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٨٢٤٧.٥١٨٣٢١٥.٥يوسف احمد دمحم حسن١١٠٧٤ ٥٥

٧٦٤٠٥٦.٥٤٠٢٦٩٢٠٣٥١٥يوسف اسامه دمحم دمحم١١٠٧٥ ٥٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٤٠٢٦١.٥١٨.٥٣٣.٥١٦.٥يوسف السيد دمحم الصادق السيد١١٠٧٦ ٥٣.٥

٤٨.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٧٤.٥١٨٢٧١٥.٥يوسف جميل جمال دمحم١١٠٧٧ ٣٤.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٤.٥١٧يوسف محمود عبدالستار دمحم١١٠٧٨ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥٧٤٠٢٥٦.٥١٩.٥٣٣١٧يوسف مصطفى دمحم عبدالحميد١١٠٧٩ ٤٧

٧٦.٥٣٧٥٥٤٠٢٦٤.٥٢٠٣٥١٨.٥اسراء احمد دمحم على١١٠٨٠ ٥٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧٣١٩.٥٣٥١٧.٥اسراء عادل دمحم فيصل١١٠٨١ ٦٠

٧٤.٥٣٨.٥٤٨.٥٣٦٢٥١٢٠٣٤.٥١٧.٥اسراء ياسر على راشد على١١٠٨٢ ٥٣.٥
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٦٣٣٥.٥٤٥.٥٣٤٢٢٥٢٠٣٠.٥١٧.٥اسماء احمد السيد صديق١١٠٨٣ ٤٧

٧١٣٧٥٢٣٧٢٥٢.٥٢٠٣٥.٥١٨اسماء جمال عثمان الدك١١٠٨٤ ٥٥.٥

٧١٣٦.٥٥٠.٥٣٦٢٤٠.٥٢٠٣٤١٧.٥اسماء دمحم سليمان عبدالرشيد١١٠٨٥ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٧٣٧٢٣٢٢٠٣٣.٥١٧.٥االء سليمان حسين خليل١١٠٨٦ ٤٥

٧٩٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥٢٠٣٦١٧االء شعبان يوسف احمد١١٠٨٧ ٦٠

٧٨٣٧٥٤٣٩.٥٢٦٦.٥٢٠٣٤١٨.٥االء محمود ابراهيم دمحم١١٠٨٨ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧٢٠٣٦١٨االء محمود السيد عبدالموجود دمحم١١٠٨٩ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥٢٠٣٥.٥١٧.٥الزهراء رضا دمحم عبدهللا١١٠٩٠ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٩٣٦.٥١٨الزهراء عبدالحميد دمحم دمحم١١٠٩١ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥٥٣٩.٥٢٥٨.٥١٨.٥٣٧١٨الشيماء عبدالنبي عبدالحق دمحم١١٠٩٢ ٥١

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٣٧٢٦٣١٨.٥٣٥.٥١٧امانى دمحم على ابرهيم١١٠٩٣ ٥٦

٧٩.٥٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٨١٩٣٤.٥١٩امنيه رضى عوض دمحم١١٠٩٤ ٦٠

٦٦.٥٣١.٥٤٥.٥٣١٢٢١١٦٣١١٨اميره دمحم دمحم دمحم١١٠٩٥ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣١٢٢٣١٦٣٠١٨انعام دمحم حلمى ابراهيم١١٠٩٦ ٤٦.٥

٧٦.٥٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٣٩.٥١٥٣٣.٥١٧.٥ايات دمحم شعبان ابراهيم١١٠٩٧ ٥٤

٧٨٤٠٥٥٣٨.٥٢٧١.٥١٥.٥٣٦١٧.٥ايمان دمحم عبدالغفار دمحم١١٠٩٨ ٦٠

٧٨٣٧٥٤.٥٣٨٢٦٧.٥١٦.٥٣٤١٧ايمان وائل فؤاد دمحم١١٠٩٩ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٣٣٩٢٦٣.٥١٥٣٦١٧.٥ايه احمد بغدادى ابراهيم١١١٠٠ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٠.٥١٥.٥ايه دمحم يوسف زايد١١١٠١ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٤٨٣٥٢٥٠١٥٣٣١٦.٥بنان سالم عوده عطيه غديف١١١٠٢ ٥٦

٧٣.٥٣٣٥٢.٥٣١.٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥ترنيم رضا فوزى بطرس١١١٠٣ ٥٩

٧٢.٥٣٧٥٦.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٨٣٤١٥.٥تسنيم السيد عبدالسالم سليمان١١١٠٤ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٥.٥٣٣.٥٢٦٠.٥١٥٣٦.٥١٧حبيبة هانى حسن داود١١١٠٥ ٥٧

٧٧٣٦٥٠٣٢٢٤٨١٥٣٣.٥١٧.٥حال عبدالحكيم اسماعيل دمحم١١١٠٦ ٥٣

٧٨٣٦٥٠.٥٣٠.٥٢٤٦١٦٣٣.٥١٧حنين بهاء الدين عبدالحميد بيومي١١١٠٧ ٥١

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٧٠١٨٣٦.٥١٧خديجة االشى محمود االشى١١١٠٨ ٥٩

٦٧٣٥٤٥٣٠٢٣٣١٦.٥٣٢.٥١٥.٥خلود وائل عبدالجليل عبدالدايم١١١٠٩ ٥٦

٧٧٣٢.٥٥٠.٥٣٠٢٤٩.٥١٦.٥٣٤١٦.٥دنيا احمد دمحم ابراهيم جاد١١١١٠ ٥٩.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٣٢٢٠١٩٣١.٥١٥رحمة ماجد دمحم فيصل١١١١١ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٥٣٤٢٤٠١٨٣١١٥.٥رحمه سامح دمحم حسين١١١١٢ ٥٦

٦٦٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٩٣٠١٦.٥رحمه دمحم شعبان عبدالعاطى١١١١٣ ٥٠.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٦١.٥١٩٣٥١٨رحمه يوسف احمد عبدالعزيز١١١١٤ ٥٧
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٧٠.٥٣٧٥١.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٩٣١.٥١٦روان ابراهيم السيد بقري١١١١٥ ٥٤

٧٢٣٦٥٢٣٥٢٥٢١٩٣٢١٦.٥روان حسين سيد احمد ابراهيم١١١١٦ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٩٣٦.٥١٦.٥ريم احمد عطية عبدالجليل١١١١٧ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٢١٩٣٥.٥١٦.٥زينب السيد احمد موسى١١١١٨ ٦٠

٧٢٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٦٠١٨.٥٣٣.٥١٧.٥ساره اشرف دمحم يوسف١١١١٩ ٥٦

٧٩.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٦.٥١٩٣٧.٥١٨ساره السيد شحاتة دمحم على١١١٢٠ ٦٠

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٨٣٠١٨ساره دمحم سعد السيد١١١٢١ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٢٤٥٣٠٢١٩.٥١٨.٥٣٣١٧سامية دمحم عبدالعاطى وهبه١١١٢٢ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٧١.٥١٨.٥٣١.٥١٨سمر دمحم حسن عبدالموجود١١١٢٣ ٥٨.٥

٧٢٣٣٤٧٣٠٢٣٢.٥١٧.٥٣٠١٧.٥سهير دمحم محمود دمحم ابواليزيد١١١٢٤ ٥٠.٥

٦٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧.٥٣٣١٦.٥شاهى حسن حلمى ابراهيم١١١٢٥ ٤٦

٧٥.٥٣٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٨٣١.٥١٥.٥شروق حسن ابو الدهب جابر دمحم١١١٢٦ ٥٤

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨.٥٣٧١٦شهد اشرف احمد خليل١١١٢٧ ٥٩.٥

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٢١١٨٣٠١٦شهد اشرف مكين ابراهيم١١١٢٨ ٤٧

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٦١٦شيماء مصطفى احمد مهدى١١١٢٩ ٦٠

٧٤٣٦.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٠١٩٣٣.٥١٦عبير خليل علي خليل١١١٣٠ ٥٦.٥

٧٣٣٨٤٨.٥٣٦٢٤٤١٥٣٥.٥١٥غادة رجب عبدالعليم محمود١١١٣١ ٤٨.٥

٧٣٣٤٤٥٣٤٢٣٢١٧٣٧١٦فاتن دمحم عبدالعزيز ابراهيم١١١٣٢ ٤٦

٥١.٥٣٥٤٥.٥٣١.٥٢٠٩.٥١٨٣٦١٥.٥فاتن محمود عبدالوهاب حسن١١١٣٣ ٤٦

٧١.٥٣٦٤٥٣٤٢٣٨١٨٣٥١٦فادية السيد حسن عباس١١١٣٤ ٥١.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥١٣٨.٥٢٥٦.٥١٧٣٩١٦.٥فيبروينا رمزى الرومانى عزمى١١١٣٥ ٥٥

٧٤.٥٣٩٥٢.٥٣٨٢٦٠.٥١٧٣٩.٥١٥ماريان سعد عياد حبيب١١١٣٦ ٥٦.٥

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٣.٥١٨.٥٣٩.٥١٦.٥مريم ايهاب خيرى رتيب١١١٣٧ ٥٩.٥

٧٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٣٩.٥١٦.٥مريم باسم ظريف شفيق١١١٣٨ ٥٨.٥

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٦٣٥١٦مريم رضا السيد دمحم١١١٣٩ ٤٥

٧٧٣٨.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٦٣١٨.٥٣٨١٥مريم سامح دمحم عبدالحميد١١١٤٠ ٥٨.٥

٧٦٣٩٥٣٣٧.٥٢٦٤١٨.٥٣٩١٦مريم عطية فوزى اسعد١١١٤١ ٥٨.٥

٧٧٤٠٥٢٣٩.٥٢٦٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٦مريم محمود ابراهيم السيد١١١٤٢ ٦٠

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٠١٧.٥٣٤١٦مريم محمود دمحم عبدالولى١١١٤٣ ٤٨

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥مريم ممدوح كمال جابر١١١٤٤ ٦٠

٧١.٥٣٥٤٨.٥٣٣.٥٢٣٧.٥١٧.٥٣٥.٥١٦مريم يحيى دمحم عطية١١١٤٥ ٤٩

٧٥٣٩٥٠.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٧١٦ملك احمد فتحى مصطفى١١١٤٦ ٥٤.٥
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٧٥.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٨.٥٣٤١٦ملك ايهاب عطيه ابراهيم١١١٤٧ ٥٥.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٨.٥٣٥.٥١٥منار حسن محمود برعي غنايم١١١٤٨ ٦٠

٧٤٣٤.٥٤٧٣٠٢٣١١٨٣٦.٥١٦منار ممدوح احمد السيد١١١٤٩ ٤٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨٣٧.٥١٦منةهللا احمد عبدالسالم عبد القوى١١١٥٠ ٦٠

٦٧.٥٣٢٤٥٣٥.٥٢٢٥١٧.٥٣١.٥١٥.٥منةهللا عصام حسن احمد١١١٥١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٥٢١٨١٦.٥٣٣.٥١٦.٥منةهللا دمحم علي احمد١١١٥٢ ٤٧.٥

٧٣٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٣.٥١٨٣٤.٥١٧منةهللا محمود فتحى ابراهيم١١١٥٣ ٥٧

٧٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٥١٨منةهللا موسي دمحم موسي دمحم١١١٥٤ ٦٠

٦٨٣٤.٥٤٥٣٦٢٣٥.٥١٧.٥٣٣.٥١٦.٥منه اللة عبدالعزيز عبدالرحمن حسين١١١٥٥ ٥٢

٧١.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٦٢٤٩١٧٣٦.٥١٨.٥منه فتحى محمود دمحم ابراهيم١١١٥٦ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٥٤٦٣٨٢٣٧.٥١٨.٥٣٤١٨.٥مهرائيل عطا عطية بخيت١١١٥٧ ٥٠

٦٩٣٤٥٠.٥٣٨٢٤٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٨مى هانى محمود دمحم١١١٥٨ ٤٩

٥٢.٥٣٣.٥٤٥٣٣٢١٠١٨.٥٣٤١٧ناريمان عمرو امين سيد١١١٥٩ ٤٦

٧٧٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٥.٥١٨ندى هشام دمحم نصار١١١٦٠ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٤١٨.٥٣٢.٥١٦نهال السيد محمود عطية١١١٦١ ٤٥

٦٥٣٦٤٥٣٧٢٣٠١٨.٥٣٥.٥١٨نور احمد فتحى دمحم١١١٦٢ ٤٧

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨٣٥.٥١٨نور دمحم حسن عباس١١١٦٣ ٦٠

٧٢.٥٣٩٥١٣٧٢٥٥١٦.٥٣٣١٥.٥نورا يحيى السيد حافظ١١١٦٤ ٥٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٩٣٦.٥١٨نوران صالح ابراهيم سليمان١١١٦٥ ٦٠

٧٨٤٠٥٣.٥٣٩٢٦٨١٧.٥٣٤.٥١٨نورهان رضا عبدالسالم عبد المجيد١١١٦٦ ٥٧.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩٢٧٦.٥١٨.٥٣٤.٥١٧نورهان محسن حسن عباس١١١٦٧ ٦٠

٧٢.٥٣٤٤٦٣٣٢٣٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥هاجر احمد عبدالعليم دمحم١١١٦٨ ٥٢

٧٤٣٥٤٦٣٥٢٤٣.٥١٧٣٤١٨هبه دمحم سليمان دمحم١١١٦٩ ٥٣.٥

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥هدير احمد فوزى ابو حصوة١١١٧٠ ٦٠

٧٧٣٦.٥٥٦٣٧٢٦٥.٥١٥٣٦.٥١٧هند خالد دمحم السيد١١١٧١ ٥٩
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القصاصين عمر بن الخطاب  تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦٦.٥٣٧٤٦٣٥٢٢٩.٥١٥٣٠١٦احمد حسن ابراهيم حسن١١١٧٢ ٤٥

٦٧.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٣٢٣٤.٥١٥٣٤١٦احمد رامى جهاد حسين١١١٧٣ ٤٩

٧٦٣٩٥١.٥٣٨٢٥٤.٥١٥٣٣.٥١٥.٥احمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن١١١٧٤ ٥٠

٧٤.٥٣٦٤٨٣٧٢٤٢.٥١٥٣٣.٥١٦.٥احمد فتحى احمد دمحم١١١٧٥ ٤٧

٧٦٣٤.٥٤٦٣٣.٥٢٣٩١٥٣٠١٥احمد دمحم شعيب عبدالفتاح١١١٧٦ ٤٩

٧٠.٥٣٥٤٧٣١.٥٢٣٣١٥٣٢.٥١٥احمد دمحم عبدالخالق عبد الكريم١١١٧٧ ٤٩

٧٤.٥٣٥٥٦.٥٣٥٢٦١١٨٣٢١٥السيد عبدهللا السيد عبد القادر١١١٧٨ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٩٣٩٢٧٤.٥١٦٣١.٥١٥.٥امير عبدالرحمن محمود متولى١١١٧٩ ٦٠

٦٠٣٣.٥٥٣.٥٣٥٢٤١١٦٣٠١٥بالل عيد دمحم ابراهيم١١١٨٠ ٥٩

٧٦٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٤.٥١٥حسام سليمان على سليمان١١١٨١ ٥٩

٧٦٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٦٣٥١٦حسن احمد حسن دمحم١١١٨٢ ٦٠

٧٢٣٥٤٦٣٥٢٣٩١٥٣١.٥١٥خليفة السيد خليفة عبدهللا١١١٨٣ ٥١

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠عبدالرحمن السيد دمحم ابراهيم١١١٨٤ ٠

٦٤.٥٣٥٤٥.٥٣١٢٢٨١٥٣٢١٥عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن احمد١١١٨٥ ٥٢

٦٠٣٢٤٦٣٠٢١٩١٥٣٠١٥عمر سيد امين دمحم١١١٨٦ ٥١

٧٣.٥٣٧٤٨.٥٣٧٢٥١١٥٣٥.٥١٥عمرو عالء الدين السيد عبدالعاطى١١١٨٧ ٥٥

٧٢٣٥.٥٤٧٣٥.٥٢٤٦١٥.٥٣٢١٥.٥دمحم احمد دمحم قنديل١١١٨٨ ٥٦

٦٨.٥٣٥.٥٤٩٣٢٢٣٧١٥٣٢.٥١٥.٥دمحم السيد دمحم سليمان١١١٨٩ ٥٢

٦٣٣٦٤٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٥٣٠١٥دمحم رضوان عبدالعال عبد العليم١١١٩٠ ٥٢

٧٥٣٤٤٨٣٠٢٣٦.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم سامح مسعود منصور١١١٩١ ٤٩.٥

٤٢.٥٣٠.٥٤٥.٥٢٣.٥١٨١١٢٢٥.٥١٥دمحم شعبان عبدالسالم عبدالغفار١١١٩٢ ٣٩

٦٦٣٦.٥٤٥٣٣٢٢٦١٥٣١١٥دمحم صابر دمحم مصطفى١١١٩٣ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٠٣٧.٥٢٥٨.٥١٥٣١١٦دمحم على دمحم ابراهيم١١١٩٤ ٥٥

٦٦٣٦٤٥٣٠٢٢٦١٥٣١.٥١٥دمحم محمود السيد ابو الليل١١١٩٥ ٤٩

٧٠.٥٣٧.٥٤٨٣٠.٥٢٣٧١٥٣١.٥١٥.٥دمحم محمود على عبدالعزيز١١١٩٦ ٥٠.٥

٦١٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٤.٥١١٢٧.٥١٥دمحم محمود منيع دمحم١١١٩٧ ٤٥

٧٣٣٥.٥٤٧٣٣.٥٢٤٢١٥٣٥١٥.٥دمحم مسعد دمحم دمحم١١١٩٨ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٦.٥٢٧٠.٥١٥٣٤١٦.٥دمحم وليد دمحم ابراهيم١١١٩٩ ٦٠

٦٥.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٩١٥٣١.٥١٥محمود السيد مهنى دمحم١١٢٠٠ ٤٦

٧٥٣٩.٥٥١.٥٣٩٢٥٦١٥٣١١٥.٥محمود دمحم علي خليل١١٢٠١ ٥١

٧٧.٥٣٩٥٥٣٣.٥٢٥٦١٥٣٣١٥مصطفى سليمان عبدالكريم احمد١١٢٠٢ ٥١
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٦٠٣٨٤٧.٥٣٣٢٢٩.٥١٥٣١١٥.٥مصطفى محمود على عبدالعزيز١١٢٠٣ ٥١

٤٥٣٠.٥٣٨٢٠١٦٩.٥١٢.٥٢٢١٥.٥وليد احمد الحسينى دمحم١١٢٠٤ ٣٦

٧٦٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٥٣٤١٥.٥يوسف حسن دمحم دمحم١١٢٠٥ ٥٩

٧٢.٥٣٨٤٩.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٥٣٤.٥١٥.٥اسراء عبدالسالم دمحم دمحم١١٢٠٦ ٥٢

٧٠.٥٣٥.٥٥٢٣٤.٥٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٥.٥اسراء ناصر دمحم دمحم١١٢٠٧ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٦١٥٣٧.٥١٥اسماء عادل ابراهيم فضل هللا١١٢٠٨ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٣٥.٥١٥االء حسن محمود دمحم١١٢٠٩ ٥٦

٦٣٣٩٤٦.٥٣٠٢٢٩.٥١٥٣٤١٥اميره دمحم عبدالعزيز عبدهللا١١٢١٠ ٥١

٧٩٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٧٢١٧.٥٣٦.٥١٥ايه السيد يوسف احمد١١٢١١ ٥٩

٧٢.٥٣٧٥٠٣٩٢٤٧.٥١٨٣٣١٦ايه رشدى ابراهيم متولى١١٢١٢ ٤٩

٥٢٣٣٣٨.٥٢٣.٥١٨٢.٥١٢.٥٣٠١٥تسبيح سامي خليفة عبدهللا١١٢١٣ ٣٥.٥

٧٧٤٠٥٠.٥٣٦.٥٢٥٨١٥.٥٣٣.٥١٥سميرة شحته دمحم عبدالغفار١١٢١٤ ٥٤

٦٩.٥٣٨.٥٤٥٣٣.٥٢٣٩١٧٣١.٥١٥.٥شمس دمحم دمحم دمحم١١٢١٥ ٥٢.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٧٣٦.٥١٥.٥شيماء عبدالمنعم عبد الرحمن قنديل١١٢١٦ ٦٠

٦٥.٥٣٧٤٨٣٤٢٢٩.٥١٧٢٥١٥غادة خليفة خليفة عبدالسالم١١٢١٧ ٤٥

٦٠٣٥.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٠١٦منه عبدالمجيد سليمان جبر١١٢١٨ ٤٥

٦٠.٥٣٦٤٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٠١٥منى عبدالمجيد سليمان جبر١١٢١٩ ٤٥

٧٢.٥٣٩٤٩٣٦.٥٢٤٦١٦٣٢.٥١٥نورا دمحم السيد عبدالعاطي١١٢٢٠ ٤٩

٦٠٣٥.٥٤٧٣١٢١٨.٥١٦.٥٣١١٥نورهان ناجى صابر دمحم١١٢٢١ ٤٥

٦٥.٥٣٨.٥٤٨٣٢.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٢١٥هانم رضوان عبدهللا صالح١١٢٢٢ ٤٥

٦٠٣٦.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧٣٠١٥هند احمد عودة سالمة١١٢٢٣ ٤٥

٧١.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٤٦١٧.٥٣٣١٥ياسمين احمد حسن احمد١١٢٢٤ ٥٢
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القصاصين أبو السيد تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦٠٣٥٤٩٣٤٢٢٥.٥١٥٣١.٥١٥احمد سليمان عيد نويجع١١٢٢٥ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٥٣٤١٥احمد دمحم فتحى عبدالرازق١١٢٢٦ ٤٨.٥

٦٣.٥٣٦.٥٥١٣٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٤١٥احمد دمحم فتحي دمحم١١٢٢٧ ٤٩.٥

٦١٣٨٥٣٣٦٢٣٦١٥٣٣.٥١٥السيد سعيد على دمحم١١٢٢٨ ٤٨

٧٦٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٣١٥٣٣.٥١٥امين دمحم السيد ابراهيم١١٢٢٩ ٥٦.٥

٧٧٣٩.٥٥٤.٥٣٦٢٦٠.٥١٥٣٣١٥حسام دمحم سليمان دمحم١١٢٣٠ ٥٣.٥

٥٣٣٠٤٥٣٠١٩٤.٥١٣٣٠١٣.٥سليمان دمحم سليمان محمود١١٢٣١ ٣٦.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٥٣١.٥١٥طارق احمد ابراهيم أحمد١١٢٣٢ ٥٣.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٢.٥٣٠١٣عبدالفتاح خالد عبد الفتاح عطية١١٢٣٣ ٤٥

٧٢٣٥٥٢.٥٣٨٢٤٦١٥.٥٣٤١٥عبدهللا اسامة دمحم دمحم١١٢٣٤ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٣١٦٣٤.٥١٦.٥على السيد على ابراهيم١١٢٣٥ ٦٠

٦٠٣٢٥٠٣١.٥٢١٨.٥١٥٣٠١٥علي جمال موسى سالم١١٢٣٦ ٤٥

٦٤٣٨.٥٥١.٥٣٥٢٣٩١٥٣٣.٥١٥فارس صابر حسن سليمان١١٢٣٧ ٥٠

٦٢٣٣٤٧.٥٣٣.٥٢٢٢.٥١٥٣٠١٥كرم نور الدين دمحم سليمان١١٢٣٨ ٤٦.٥

٦٠٣٤.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٢٥١٥٣١١٥كريم عز احمد ابراهيم١١٢٣٩ ٤٦.٥

٦٣.٥٣٣٤٥٣٣٢١٩.٥١٥٣١.٥١٥دمحم ابراهيم حسن صالح١١٢٤٠ ٤٥

٧٠.٥٣٦٤٨٣٦.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٢١٥دمحم ابراهيم حسن دمحم١١٢٤١ ٤٨.٥

٤٧٣٠.٥٤٥.٥٣٠١٩٢١٥٢٦١٥دمحم ابراهيم دمحم خليل١١٢٤٢ ٣٩

٧٧٣٥.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٥٤١٦٣٢.٥١٥دمحم احمد سالم صالح١١٢٤٣ ٥٣.٥

٦٩٣٥.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣٧.٥١٥٣١١٥دمحم احمد سليم سويلم١١٢٤٤ ٤٨

٧٦٣٨٥٥.٥٣٧.٥٢٦٥١٥.٥٣٥.٥١٥دمحم اشرف فتحى عبدالرازق١١٢٤٥ ٥٨

٦٠.٥٣٤٣٩٣٠٢٠٠.٥١٣.٥٢٧.٥١٣.٥دمحم جمال عبدالمنعم على١١٢٤٦ ٣٧

٧٧.٥٣٥.٥٤٧٣٦٢٤٢.٥١٦٣١.٥١٥دمحم سليمان محمود عبدالحق١١٢٤٧ ٤٦.٥

٦٧.٥٣٦٤٦.٥٣٥٢٣٠.٥١٦٣١.٥١٥دمحم صالح ربيع عيد١١٢٤٨ ٤٥.٥

٥٠.٥٣٦.٥٤٥٣٥٢٠٥.٥١٥٣٠١٥دمحم عادل دمحم عبدالعال١١٢٤٩ ٣٨.٥

٦٧٣٧٤٦.٥٣٥.٥٢٣٤١٦٣٣١٥دمحم علي حسن حسن١١٢٥٠ ٤٨

٧٥٣٧٤٥٣٤.٥٢٤٢١٦.٥٣٥.٥١٦دمحم على دمحم دمحم١١٢٥١ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٧٤٥٣٣٢٢٩.٥١٥٣٤.٥١٦دمحم عمير دمحم عبدالرازق١١٢٥٢ ٤٥

٦٨٣٦٤٥٣٥٢٢٩.٥١٥٣٣١٥دمحم فريج ابراهيم عودة١١٢٥٣ ٤٥.٥

٧٤٣٥.٥٤٥٣٢.٥٢٣٢١٥٣٢.٥١٥محمود على دمحم امين١١٢٥٤ ٤٥

٧٧٣٥.٥٤٥٣٥٢٤٢١٥٣٦١٥مصطفى دمحم عبدالحق دمحم١١٢٥٥ ٤٩.٥
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٧٨٣٥.٥٤٧٣٣.٥٢٤٥١٥٣٤.٥١٥ياسر مصباح محمود سليمان١١٢٥٦ ٥١

٦٢٣٤٤٥٣٣٢١١١٥.٥٣٤١٥يوسف احمد السيد على١١٢٥٧ ٣٧

٧٩٣٦.٥٥١٣٣.٥٢٤٧١٦٣٤.٥١٥احالم عماد دمحم ابراهيم١١٢٥٨ ٤٧

٦٢.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٣١٦٣٢١٦اسماء على دمحم اصنعى١١٢٥٩ ٤٩.٥

٧٩٣٥.٥٤٨٣٦٢٥٥.٥١٦.٥٣٤١٦امنية محمود سليمان على١١٢٦٠ ٥٧

٧٨.٥٣٧٤٥٣٥٢٥٠.٥١٧٣٢.٥١٥.٥امنية وائل عبدالمقصود دمحم عبد الرحمن١١٢٦١ ٥٥

٥٣٣١٤٥٣٠٢٠٤١٧٣٤.٥١٥.٥ايات حسين عيد حسن١١٢٦٢ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٦٣١١٥.٥ايمان احمد عبدالرحيم عبد البصير١١٢٦٣ ٤٥

٧٦.٥٣٣.٥٤٥٣٢٢٣٤.٥١٥.٥٣١.٥١٦ايمان ياسر دمحم سالم١١٢٦٤ ٤٧.٥

٧٤.٥٣٤٤٥٣٠٢٣٤.٥١٦٣٣١٦.٥ايناس دمحم السيد سعد١١٢٦٥ ٥١

٦٠.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١١.٥١٥.٥٣٣.٥١٥ايه ابراهيم دمحمين مجلى١١٢٦٦ ٤٥

٧٤٣٢٤٥٣٠٢٢٧١٨٣٢.٥١٥ايه السيد عياد سليم١١٢٦٧ ٤٦

٧٨.٥٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٦١٦ايه سليمان دمحم ابراهيم١١٢٦٨ ٦٠

٦٨٣٥.٥٤٨٣١.٥٢٣٢١٦.٥٣١١٦ايه سيد احمد ابراهيم حجازي١١٢٦٩ ٤٩

٧٨٣٩٥٨٣٩٢٧٣.٥١٨٣٧١٦ايه صابر فتحي عبدالرازق١١٢٧٠ ٥٩.٥

٧٥٣٠.٥٤٩.٥٣٠٢٣٥.٥١٧٣٥١٦.٥ايه على دمحم سليم١١٢٧١ ٥٠.٥

٤٩.٥٢٥٤٥٢١.٥١٧٩١٦.٥٣٢١٥.٥ايه دمحم عبدالرحمن دمحم١١٢٧٢ ٣٨

٦٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٤١٥.٥٣٥١٥بسمه السيد دمحم صابر١١٢٧٣ ٤٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٥.٥١٥.٥بوسى وجية ابو الفتوح نصر١١٢٧٤ ٤٩

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٩١٩.٥٣٧.٥١٧تسنيم المعتز با دمحم دمحم١١٢٧٥ ٦٠

٦٩٣٠.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٧٣٢.٥١٥حنان دمحم عبدالفتاح دمحم١١٢٧٦ ٤٥

٧٣٣٥٤٦.٥٣٠٢٣٤.٥١٧٣٣.٥١٥حنين ابراهيم عبدالحق دمحم١١٢٧٧ ٥٠

٦٦.٥٢٥.٥٤٧٣٠٢١٥١٧٣٠١٥دينا احمد سليمان محمود١١٢٧٨ ٤٦

٧٥.٥٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٧٠.٥١٦٣٥.٥١٥.٥دينا الدسوقى السيد دمحم١١٢٧٩ ٦٠

٦٠٣٠٤٦٢٣٢٠٩١٧٣٣١٥.٥رانيا الشوادفى عامر دمحم١١٢٨٠ ٥٠

٧٣٣٦٥٠٣١٢٤٦١٧.٥٣٥.٥١٥رحمه دمحم فرحان عطيه١١٢٨١ ٥٦

٧٠.٥٣٤٤٩.٥٣٣٢٣٧.٥١٧.٥٣٢١٥رضوى حمدى عبدهللا على١١٢٨٢ ٥٠.٥

٧٤٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٣٤.٥١٧.٥٣٦١٥رضوى عبدالرحمن عبد العزيز عبد الرحمن١١٢٨٣ ٥٠.٥

٥٠.٥٢٥٣٩٢٠١٨٠١٧٣٢١٥رويدا سليمان هليل سعيد١١٢٨٤ ٤٥.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٨٢٧٣.٥١٧.٥٣٨١٦ريهام سليمان متولى دمحم١١٢٨٥ ٦٠

٧٩.٥٣٧.٥٥٧٣٨.٥٢٧١.٥١٩.٥٣١.٥١٥ريهام دمحم سليمان سالم١١٢٨٦ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٣٨٢٧٤١٦.٥٣٤١٥.٥ساره احمد عطية ابراهيم١١٢٨٧ ٦٠
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٦٥٣٠٣٩٣٠٢١٨١٥٣٥.٥١٧ساره على السيد عبدربه١١٢٨٨ ٥٤

٧٨٣٥٥٠٣٩٢٥٩١٧٣٥.٥١٥سهام رمضان سليمان منصور١١٢٨٩ ٥٧

٧٦.٥٣٠٤٥٣٨٢٤٤.٥١٦٣٤.٥١٥شيماء جميل محمود سليمان١١٢٩٠ ٥٥

٥١٢٢.٥٣٦٣٠١٨٩١٥٣١.٥١٥شيماء عبدهللا سليم دمحم١١٢٩١ ٤٩.٥

٦٨٢٤٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٢.٥١٥عايده دمحم قاسم صباح١١٢٩٢ ٤٩.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٧٣٦.٥١٦عبير على احمد السيد١١٢٩٣ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٥٤٠٢٧٤.٥١٥٣٦.٥١٥فاطمه وليد متولى عبدالعال١١٢٩٤ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٦.٥١٦ملك احمد دمحم عبدهللا١١٢٩٥ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٦١٥.٥٣٤١٥.٥منةهللا دمحم رشاد على١١٢٩٦ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٢٣٩.٥٢٦٧١٥.٥٣٦.٥١٧منةهللا محمود على ابراهيم١١٢٩٧ ٥٩

٦٦.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٥.٥١٥منه السيد سليمان السيد١١٢٩٨ ٤٨.٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢١١٥٣٥١٥منه سليمان ابراهيم حسن١١٢٩٩ ٤٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥.٥٣٧.٥١٥منه دمحم ابراهيم دمحم١١٣٠٠ ٦٠

٦٦٢٥.٥٤٥٢٢١٩٧.٥١٣.٥٣٤.٥١٧.٥نجالء اسماعيل اسماعيل عبدالرحمن١١٣٠١ ٣٩

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٩١٧٣٦.٥١٧ندى سليمان عبدالرحمن السيد١١٣٠٢ ٦٠

٧٩٣٢٥٦٣٩.٥٢٦٦.٥١٥٣٥.٥١٦ندى على ابراهيم دمحم١١٣٠٣ ٦٠

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٤١٧.٥نعمات دمحم احمد عبداللطيف١١٣٠٤ ٤٦.٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢١١٥٣٤.٥١٧والء جمعه دمحم جمعه١١٣٠٥ ٤٨

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٤١٨ياسمين سالم صبيح صباح١١٣٠٦ ٤٩

٧٤.٥٣٠.٥٥٥٣٧٢٥٤١٧.٥٣٦.٥١٨ياسمين سالمه دمحم ابراهيم١١٣٠٧ ٥٧

٥١.٥٣٣٤٨٣٨٢١١.٥٠٣٠١٥ابراهيم دمحم السيد دمحم٢٢٦٥٤ ٤١

٥٠٣٠.٥٣٧٣٠١٨٢.٥٠٣٠١٥عبد الرحمن على السيد حسن٢٢٦٥٥ ٣٥

٥٢.٥٣٠٤٥.٥٣١١٩٨٠٣١١٥دمحم احمد دمحم على٢٢٦٥٦ ٣٩

٤٢٢٢٤٥٣٠١٧٨٠٣٠١٥محمود ابراهيم دمحم دمحم٢٢٦٥٧ ٣٩

٤٩.٥٣٠٤٥٣٣٢٠٣٠٣٣١٧بسنت السيد علي ابراهيم٢٢٩٤١ ٤٥.٥
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القصاصين الشهيد شومان تعليم اساسى عاالدارة المدرسة
٢٢.٥١٢١٩.٥١٣.٥٩٢.٥٥١٥.٥٨.٥عمرو دمحم عبدالحميد حسانين١٩١ ٢٥

٥٠.٥٢٣٤٥٣٠١٨٦.٥١٥٣٢.٥١٦ابراهيم دمحم مصطفى دمحم١١٣٠٨ ٣٨

٧١٣٠٥٠.٥٣٦.٥٢٣٧.٥١٥٣٥١٧احمد رافت صقر دمحم١١٣٠٩ ٤٩.٥

٥٣٢٣.٥٤٧.٥٣١.٥١٩٤.٥١٥٣٢.٥١٦.٥احمد صابر السيد سليم١١٣١٠ ٣٩

٥٠٢٤٤٥٣٠١٨٨.٥١٣.٥٣١١٦احمد دمحم احمد السيد١١٣١١ ٣٩.٥

٥٢٢٢.٥٤٥٣٠١٩٠١٥٣٢١٦احمد دمحم صبرى دمحم١١٣١٢ ٤٠.٥

٦٦٣٣٤٥٣٦٢٢٦.٥١٥٣٠١٨احمد محمود احمد دمحم١١٣١٣ ٤٦.٥

٧٨.٥٣٥٥٣٣٧٢٥٩١٥٣٢.٥١٨.٥احمد مصطفى حلمى احمد١١٣١٤ ٥٥.٥

٤٩.٥٢٣.٥٤٥٣٠١٨٦.٥١٣.٥٣٠١٥احمد هانى احمد الشحات١١٣١٥ ٣٨.٥

٥٣.٥٢٢.٥٤٥٣٠١٨٨١٥٣١١٦.٥السيد عبدهللا حسن دمحم١١٣١٦ ٣٧

٤٢٢٢.٥٤٥٣٠١٧٨.٥١٣٢٦١٦.٥ايمن هانى سليمان السيد١١٣١٧ ٣٩

٤٦.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٩١١٣٣٠١٧حسن حلمى حسن على١١٣١٨ ٤٥

٤٦٢٢٣٨.٥٣٠.٥١٧٣١٥٣٠١٦حسين صالح حسين دهشان١١٣١٩ ٣٦

٤٨.٥٢١.٥٤٥٣٠١٨٦١٥٣٠١٧رامي حسن فهمى على١١٣٢٠ ٤١

٤٨.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٤١٥٣١.٥١٦شريف سامى منصور حسن١١٣٢١ ٣٦

٤٣.٥٢١٣٤.٥٢٢١٥٣١١.٥٢١١٥صالح احمد ابراهيم سليم١١٣٢٢ ٣٢

٤٢.٥٢٠.٥٣٧.٥٣٠١٦٦١٣٢٥١٦عبدالرحمن عماد عبدالعزيز دهشان١١٣٢٣ ٣٥.٥

٤٥.٥٢٢٣٨.٥٣٠١٧١١٣.٥٢٤١٦.٥عبدالرحمن محمود حسن عمر١١٣٢٤ ٣٥

٤٣.٥٢٠.٥٤٥٣٠١٧٥.٥١٢.٥٣٠١٥على عاطف على دمحم١١٣٢٥ ٣٦.٥

٤٣٢٤٤٥٣٠١٧٧١٥.٥٢٦.٥١٥دمحم احمد دمحم احمد١١٣٢٦ ٣٥

٦٧.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٣١٥٣٠.٥١٥دمحم السيد احمد دمحم١١٣٢٧ ٤٩.٥

٦٨٣٠٤٥٢١.٥٢١٣.٥١٥.٥٣٠.٥١٥دمحم السيد حسن ابراهيم١١٣٢٨ ٤٩

٥٣٢٤٤٥٢٢.٥١٨٩.٥١٥٢٦.٥١٥دمحم السيد دمحم حسين١١٣٢٩ ٤٥

٦٥٣٠.٥٣٨.٥٣٠٢٠٩١٥٣٠١٥دمحم السيد دمحم عبدالسالم١١٣٣٠ ٤٥

٧١٣٦.٥٥٤.٥٣٨٢٥٦١٦.٥٣٠.٥١٥دمحم جمال دمحم احمد١١٣٣١ ٥٦

٦٠.٥٣٠٤٥٢٣٢٠٤.٥١٦.٥٣١.٥١٥دمحم سليمان حسن دمحم١١٣٣٢ ٤٦

٦٦.٥٢٤٤٦.٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٢١٥دمحم سليمان دمحم اسماعيل١١٣٣٣ ٤٥

٥٤٢٣٣٧.٥٢١١٧٦١٣٣٠.٥١٥دمحم عادل سالم احمد١١٣٣٤ ٤٠.٥

٥٣٢٠.٥٤٥٢٢١٨٦١٥٣٠١٥دمحم عبدالرحمن عبدالسالم يوسف١١٣٣٥ ٤٥.٥

٤٩٢١.٥٤٥٢٢.٥١٨٣١٥.٥٣٠١٥.٥محمود السيد احمد سالم١١٣٣٦ ٤٥

٥٣٢٤٤٥٣٠٢٠٠١٦٣٠١٥مصطفى السباعى محمود على١١٣٣٧ ٤٨
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٧٤٣٠٤٥.٥٣١.٥٢٣٩١٨.٥٣٠١٧يوسف عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا١١٣٣٨ ٥٨

٦٩٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٩١٧٣٥١٥اسراء السيد دمحم سالم١١٣٣٩ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٦١١٦٣٦.٥١٨اسراء سيد عبدالعزيز ابراهيم١١٣٤٠ ٥٨

٦٠.٥٣٠٤٦.٥٢٣٢١٢١٧٣٠١٥.٥اسماء عبدالرحمن احمد اسماعيل١١٣٤١ ٥٢

٦٠٢٢.٥٤٥٢٣٢٠٣.٥١٦.٥٣١١٥امنيه دمحم عيد احمد١١٣٤٢ ٥٣

٥١.٥٢٥٤٥٢٣.٥٢٠٠.٥١٦.٥٣٣.٥١٦اميره ابراهيم احمد اسماعيل١١٣٤٣ ٥٥.٥

٧٤٣٤٤٨.٥٣٧.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٣١٦.٥اميره ابراهيم حسن اسماعيل١١٣٤٤ ٥٤.٥

٧٤٣٧٥٢.٥٣٨.٥٢٥٩١٥.٥٣٥.٥١٥اميره رزق على سالم١١٣٤٥ ٥٧

٦٦.٥٣٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٨٣٤١٦اميره عبدالحميد عبدالعزيز ابراهيم١١٣٤٦ ٥٥

٧١.٥٣٣.٥٤٩٣٥.٥٢٤٣١٦.٥٣١١٥.٥ايمان دمحم عبدالعزيز دمحم١١٣٤٧ ٥٣.٥

٧٥٣٩٥٣.٥٣٩.٥٢٦٣١٦.٥٣٦.٥١٥ايه احمد عبدالسالم السيد١١٣٤٨ ٥٦

٦٧.٥٣٧٥١٣٥٢٤٢١٦.٥٣٥١٦ايه احمد محمود احمد١١٣٤٩ ٥١.٥

٥٣.٥٣١٤٦.٥٣٣٢٠٩١٥.٥٣٤.٥١٥.٥بثينه خالد على السيد١١٣٥٠ ٤٥

٦٦٣٧.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٣٠.٥١٧٣٢١٥.٥بسمله عالء دمحم احمد١١٣٥١ ٤٥

٧٧٣٥.٥٥٦٣٨٢٦٢١٨٣٥١٧بسمه حسين السيد ابراهيم١١٣٥٢ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٥١٨٣٦١٦.٥بسنت السيد دمحم حسن١١٣٥٣ ٥٥

٦٩٣٤.٥٥٥٣٨٢٤٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥بسنت سليمان السيد سليم١١٣٥٤ ٥٢

٧٢.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٩٢٥٤.٥١٧.٥٣٥.٥١٧.٥جهاد محمود دمحم ابراهيم١١٣٥٥ ٥٣

٧٠٣٤٥٢.٥٣٧٢٤٢١٧٣٥١٧حنين محمود دمحم حسن١١٣٥٦ ٤٨.٥

٥٣٣٠.٥٤٥.٥٣٣٢١٤.٥١٥٣٥١٥رحمه دمحم عبدالقادر دمحم١١٣٥٧ ٥٢.٥

٥٣.٥٣١.٥٤٥٣٣٢٠٣١٥٣٥١٥.٥رضوى ابراهيم على ابراهيم١١٣٥٨ ٤٠

٦٠٣٥.٥٤٥٣٣٢٠٩١٥٣٣.٥١٦روجينا السيد دمحم دمحم١١٣٥٩ ٣٥.٥

٦٧٣٥٥٠.٥٣٦٢٤١.٥١٥٣٥١٦.٥روضه رفعت عبدالوهاب عبدالدايم١١٣٦٠ ٥٣

٥٠٢٦٣٧٢٣.٥١٧٢.٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥ريهام عبدالسالم احمد ابراهيم١١٣٦١ ٣٦

٦٩.٥٣٥.٥٥٢٣٦٢٤٩.٥١٦.٥٣٤١٦زهراء دمحم سليمان سالم١١٣٦٢ ٥٦.٥

٧٢٣٥٥٣٣٩٢٤٩١٨٣٧.٥١٧زينب السيد عبدهللا دمحم١١٣٦٣ ٥٠

٦٧٣٣.٥٤٩.٥٣٩٢٤١.٥١٧٣٨.٥١٦ساره احمد السيد احمد١١٣٦٤ ٥٢.٥

٤٦.٥٣١٤٥٣٠١٩٠١٦٣١١٥.٥سالى دمحم حسين عبدالعزيز١١٣٦٥ ٣٧.٥

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣٢.٥١٥.٥سهر عبدالعزيز عبدالهادى يوسف١١٣٦٦ ٤٦

٧٤٣٥٤٨٣٨٢٤٦.٥١٧.٥٣٥١٥.٥شروق دمحم عبدالكريم يوسف١١٣٦٧ ٥١.٥

٧٨.٥٣٥٥٦.٥٣٩٢٦٥١٦.٥٣٤.٥١٦شهد على رزق سالم١١٣٦٨ ٥٦

٧٦٣٤.٥٤٧.٥٣٨٢٤٩١٦.٥٣٨.٥١٥.٥شوق دمحم عبده ابراهيم١١٣٦٩ ٥٣
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٧٥.٥٣٥٤٧٣٧٢٤٧.٥١٦٣٣.٥١٥.٥عبير على احمد دمحم١١٣٧٠ ٥٣

٧٣٣١.٥٤٥٣٤٢٢٨.٥١٥٣٠١٦.٥فاطمه رمضان دمحم دمحم١١٣٧١ ٤٥

٧٥٣٦.٥٥٣.٥٣٩٢٦١.٥١٧٣١.٥١٦.٥كريمة يحيي سمير عيد١١٣٧٢ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٥٥١.٥٣٩٢٥٤١٧٣٣١٥.٥مروه كمال محمود دمحم١١٣٧٣ ٥٢

٤٣٢٦٣٧٢٣١٦٣.٥١٥.٥٢٥.٥١٥مروه دمحم عبدالفتاح سيداحمد١١٣٧٤ ٣٤.٥

٧٥٣٣.٥٥٢.٥٣٨٢٥٦١٧٣٣.٥١٥.٥مريم ياسر عبدالوهاب عبدالدايم١١٣٧٥ ٥٧

٧٣.٥٣٣.٥٥٢٣٦.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٥١٦منار السيد على احمد١١٣٧٦ ٥٢

٧١.٥٣١.٥٤٦٣٨٢٤٠١٥.٥٣٤١٦منةهللا دمحم دمحم على١١٣٧٧ ٥٣

٦٠٣٠٤٦٣٢٢١٦١٥٣٢١٦منه حسن عبدالعزيز حسن١١٣٧٨ ٤٨

٧٧.٥٣٣٤٨٣٦.٥٢٤٩١٥٣٦.٥١٦.٥منه شحته احمد دمحم١١٣٧٩ ٥٤

٧٦٣٣٥٠.٥٣٧٢٥٣.٥١٥٣٦.٥١٥نجالء سليمان دمحم حسن١١٣٨٠ ٥٧

٦١٣٠٤٧٣٢٢٢١.٥١٥٣٣.٥١٥.٥ندى حسن السيد عبدالحميد١١٣٨١ ٥١.٥

٧٦.٥٣٦٥٠.٥٣٤٢٥٤١٧٣٦١٦نورا فاروق عبدهللا بدران١١٣٨٢ ٥٧

٦٥.٥٣١٤٨٣٢٢٢٦.٥١٦.٥٣٠١٥نوره دمحم السيد امين١١٣٨٣ ٥٠

٧٦٣٤٥٤٣٦.٥٢٥٩.٥١٦٣٤.٥١٥نورهان السيد احمد سليم١١٣٨٤ ٥٩

٧٠.٥٣٥٥١.٥٣٥٢٤٩١٧٣٤.٥١٥نورهان عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم١١٣٨٥ ٥٧

٤٥٣١٣٨.٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٠١٥.٥هايدى احمد سليمان دمحم١١٣٨٦ ٥٢

٤٧.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٣١٥.٥٣٠١٥.٥هايدى محمود دمحم عمر١١٣٨٧ ٤٥

٦٠.٥٢٦٤٧٣٠٢١١١٥٣٠١٦والء السيد ابراهيم السيد١١٣٨٨ ٤٧.٥

٧٧٣٥٤٨.٥٣٥٢٥٤.٥١٦٣٢١٥.٥يارا احمد دمحم عبدالعزيز١١٣٨٩ ٥٩

٧٥٣٣.٥٥٢٣٤٢٥٢.٥١٦.٥٣٣.٥١٥ياسمين السيد حسن شحاتة١١٣٩٠ ٥٨

٦٠٢٦٤٥.٥٣٠٢٠٩.٥٠٣٠١٥ابراهيم حسين ابراهيم حسن٢٢٦٥٨ ٤٨

٥٣٣١٤٥.٥٣٠.٥٢٠٩٠٣٢.٥١٥بشير عبدهللا يوسف سليمان٢٢٦٥٩ ٤٩

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٨٧.٥٠٣٠١٥دمحم عبدهللا عبدالعزيز بدران٢٢٦٦٠ ٣٦

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥٠٣٠١٥مصطفى فايز احمد دمحم على٢٢٦٦١ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٠٥٠٣٠١٥اميرة عبدالرحمن سليمان محمود٢٢٦٦٢ ٤٦

٥٠٢٦٤٥.٥٣٣١٩٩.٥٠٣٠.٥١٥نيره حسان مطاوع دمحم٢٢٦٦٣ ٤٥
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القصاصين المحسمة االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٧٨.٥٣٨٥٧٣٦٢٦٩.٥١٥٣٨١٦حبيبة على احمد السيد٢٧٩٦ ٦٠

٤٢.٥٣١٣٤.٥٣٠١٧٤.٥١٣.٥٣٠١٥ابراهيم وليد ابراهيم دمحم١١٣٩١ ٣٦.٥

٥١٣٥.٥٤٥٣٠٢٠١١٥٣٢١٥احمد ابراهيم جمال ابو العطا١١٣٩٢ ٣٩.٥

٦١٣٥٤٨٣٨.٥٢٢٧.٥١٥٣١.٥١٥احمد ابراهيم دمحم عبدالرحمن١١٣٩٣ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٦٣٩٢٦٧١٥٣٢١٥.٥احمد اسامة احمد دمحم١١٣٩٤ ٥٧.٥

٤٨.٥٣٠٤٧٣٠.٥٢٠١١٢.٥٣١١٥احمد ايمن ابراهيم دمحم١١٣٩٥ ٤٥

٤٢٣٢٣٩٣٠١٨٨١٣٣٠١٥احمد جميل دمحم دمحم١١٣٩٦ ٤٥

٦١٣٦٥٠.٥٣٨٢٣٥.٥١٥٣١.٥١٥.٥احمد حاتم السيد زيد١١٣٩٧ ٥٠

٦٧٣٧.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٣٧١٥٣٣١٥.٥احمد حسين أحمد على١١٣٩٨ ٤٩.٥

٧٥٣٩٥٤.٥٣٨٢٥٣.٥١٥٣٢١٦.٥احمد سالم عبده سالم غنيم١١٣٩٩ ٤٧

٦٠٣٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٥٣١.٥١٧احمد سعد أحمد عطية١١٤٠٠ ٤٧.٥

٦٦.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٤٧.٥١٦٣٢١٦احمد عادل السيد دمحم١١٤٠١ ٤٩.٥

٧٦٤٠٥٢٣٩٢٦١.٥١٥٣٥١٥.٥احمد دمحم السيد دمحم١١٤٠٢ ٥٤.٥

٦٧.٥٣٩.٥٥١.٥٣٨.٥٢٤٩١٥٣٣١٥.٥احمد دمحم غريب دمحم دمحم١١٤٠٣ ٥٢

٧٤٣٨.٥٥٢٣٨.٥٢٥٧١٥.٥٣٠.٥١٥احمد دمحم دمحم علي١١٤٠٤ ٥٤

٧٦٣٨.٥٥٢٣٩٢٦٠١٦.٥٣٠١٥.٥احمد مدحت عبده سليم١١٤٠٥ ٥٤.٥

٦٣٣٨.٥٤٥٣٧٢٣٨١٥.٥٣٢.٥١٥احمد هانى أحمد أبو هاشم١١٤٠٦ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٩.٥٤٥٣٧.٥٢٣٩١٦.٥٣٥١٥.٥اسامه دمحم محمود دمحم١١٤٠٧ ٥١.٥

٦٨٣٩٤٧٣٧.٥٢٤٣١٥٣٦١٥.٥اسالم احمد دمحم دمحم١١٤٠٨ ٥١.٥

٧٢٣٩٥١.٥٣٨٢٥٤١٥٣٣.٥١٥.٥اسالم ايمن رمضان عبدالفتاح١١٤٠٩ ٥٣.٥

٤٨٣١٤٥٣٢.٥١٩٥.٥١٣.٥٣١.٥١٥.٥اسالم عرفة مسلم دمحم١١٤١٠ ٣٩

٧١.٥٣٩.٥٥١٣٩٢٤٩.٥١٥٣٤.٥١٦.٥اسالم دمحم فتحي سالم١١٤١١ ٤٨.٥

٦٠٣٧.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٠١٦اشرف ماهر حسن عبدهللا١١٤١٢ ٤٥

٧١٣٩٥٤.٥٣٨٢٥٢١٥٣٢١٥.٥السيد دمحم السيد ضيف هللا١١٤١٣ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٨٤٨٣٠٢٤١١٥٣٤.٥١٧حسام على مسعد على١١٤١٤ ٥٠.٥

٧٤٣٨.٥٥٦٣٤.٥٢٥٥١٥٣٢.٥١٥حسين احمد حسين عبدالحميد١١٤١٥ ٥٢

٧٠.٥٣٨٤٦.٥٣١٢٣٢.٥١٥٣٣١٥زياد مجدى دمحم حسين١١٤١٦ ٤٦.٥

٦٧.٥٣٩٤٥٣١.٥٢٢٨.٥١٥٣٠١٥ساهر دمحم عزت على١١٤١٧ ٤٥.٥

٤٤.٥٣٢٣٨.٥٣٠١٧٨١٣٢٦١٥سعيد دمحم عبدالرحمن صابر١١٤١٨ ٣٣

٧٦.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٧١١٥٣٣.٥١٥.٥شريف عبدالمجيد السيد عبدهللا١١٤١٩ ٦٠

٤٤.٥٣١.٥٣٧.٥٢٠١٧١١٢.٥٢٦.٥١٥شوقى فريد شوقى عبدالقادر١١٤٢٠ ٣٧.٥
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٧٧٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٩.٥١٥٣٤.٥١٦.٥عبدالرحمن السيد عبدالعليم دمحم١١٤٢١ ٦٠

٤٦٣٤٣٧.٥٢١١٧٩١٣.٥٣١١٥عبدالرحمن صابر محمود السيد عبدالمتعال١١٤٢٢ ٤٠.٥

٦٢.٥٣٧٤٥.٥٣١٢٣٠١٥٣٢١٦.٥عبدالرحمن دمحم دمحم العربى١١٤٢٣ ٥٤

٦٣.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٦٢٣٤.٥١٥٣٠١٦.٥عبدالرحمن هاني عبدالكريم حسن حليفى١١٤٢٤ ٥٤

٦٣٣٩٤٧.٥٣٠٢٢٦١٥٣٠١٦.٥عبدهللا احمد دمحم دمحم١١٤٢٥ ٤٦.٥

٤٣.٥٢٤٣٧.٥٢١١٦٤١٥٣٠١٥.٥عبدهللا عبدالمنعم دمحم عبد العال١١٤٢٦ ٣٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٦.٥١٥٣٢١٧.٥عبدهللا عالء كامل دمحم حسين١١٤٢٧ ٦٠

٥٣٣٢.٥٤٥٢٣١٩٨.٥١٥٣٠١٧عبدهللا على احمد على١١٤٢٨ ٤٥

٦٩٣٤.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٨.٥عبدهللا دمحم عبدهللا احمد١١٤٢٩ ٤٧

٦٤٣٢٤٥٢١.٥٢٠٩١٥٣٠.٥١٦.٥على دمحم على دمحم١١٤٣٠ ٤٦.٥

٧٤.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٦.٥٢٤٣١٥٣٢.٥١٦.٥عمرو فتح هللا حسن عبده١١٤٣١ ٤٩

٤٤.٥٢٥.٥٤٥٢١١٨١١٣.٥٣٠١٧فهد احمد دمحم سالم١١٤٣٢ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٤٢٢٨.٥١٥٣٣١٥كريم السيد عبدالفتاح مصطفى١١٤٣٣ ٥٤

٤٤.٥٢٣.٥٣٧.٥٣٠.٥١٦٩١٥٢٣١٥كريم دمحم دمحم حسن١١٤٣٤ ٣٣

٦٧.٥٣٠٥٠٣٧.٥٢٣٤.٥١٦.٥٣٤١٧مؤمن شعبان السيد سليمان١١٤٣٥ ٤٩.٥

٦٧.٥٣٢.٥٥١.٥٣٧٢٤٣١٧٣٢.٥١٦.٥دمحم ابراهيم عبده على معروف١١٤٣٦ ٥٤.٥

٤١.٥٢٠.٥٣٤٢٠.٥١٤٩.٥١١٢١١٦دمحم احمد جالل احمد١١٤٣٧ ٣٣

٤٢٢١.٥٣٣٢١١٤٩.٥١١٢٢١٦دمحم السيد دمحم عبدالحميد١١٤٣٨ ٣٢

٧٥.٥٣٥٥٣.٥٣٥.٥٢٤٦١٥٣٢١٨.٥دمحم رمضان دمحم حسن١١٤٣٩ ٤٦.٥

٧٧٣٤.٥٥٤٣٨٢٥٣١٥.٥٣٣.٥١٨.٥دمحم صالح احمد السيد١١٤٤٠ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٣٢٢١.٥١٦٣٠١٧دمحم عالء حنيدق عبدالسالم١١٤٤١ ٤٥

٦٠٢٦٤٥.٥٣٢.٥٢٠٩١٥٣٠١٨دمحم عماد صالح السيد١١٤٤٢ ٤٥

٤٥.٥٢٦٤٥٣٢١٨٨١٥٢٧.٥١٧دمحم فرج اسماعيل فرج١١٤٤٣ ٣٩.٥

٦٠٢٦٤٧.٥٣٥.٥٢١٥.٥١٣.٥٣١١٦.٥دمحم دمحم علي احمد١١٤٤٤ ٤٦.٥

٤٥٢٢.٥٤٥٣٠.٥١٨٠١٢.٥٢٦١٦.٥محمود احمد دمحم دمحم عبدالرحمن١١٤٤٥ ٣٧

٤١.٥٢٠٣٥.٥٢٣.٥١٥١.٥١١٢٤١٧محمود عبدالرزاق سيد دمحم١١٤٤٦ ٣١

٤٢.٥٢٣.٥٣٤٢١١٥٣١١.٥٢٠١٥.٥محمود عبدالغنى السيد عبد العال١١٤٤٧ ٣٢

٦٧.٥٣٠٥٣٣٩٢٤٢.٥١٥٣٣١٥.٥محمود دمحم سالمة عبدالسالم فايد١١٤٤٨ ٥٣

٦٠٢٥.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٠٩١٢.٥٣١.٥١٦محمود دمحم محمود عبدالرحمن١١٤٤٩ ٤٠.٥

٦٠٢٦٤٧٣٣.٥٢١٢.٥١٣٣٢.٥١٥.٥محمود ناصر السيد مصطفى١١٤٥٠ ٤٦

٤٨.٥٣٠٣٨.٥٣٥.٥١٩٢.٥١٣٣٠١٥.٥مروان رضا ابراهيم احمد رزق١١٤٥١ ٤٠

٦٦.٥٣٤.٥٥٢٣٨.٥٢٤٢١٥٣٣١٦مصطفى مهدي دمحم طه١١٤٥٢ ٥٠.٥
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٦٧٣٦٤٥٣٧.٥٢٣٠.٥١٥٣٤١٥.٥نعمان محفوظ اسماعيل حسن١١٤٥٣ ٤٥

٧٦.٥٤٠٥٦٤٠٢٦٨.٥١٥٣٥١٥.٥هانى دمحم عدالن خليفة١١٤٥٤ ٥٦

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٥٣٦١٥.٥يوسف دمحم احمد دمحم١١٤٥٥ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٢١٥٣٦.٥١٥.٥يوسف دمحم سالم دمحم سالمة١١٤٥٦ ٥٨

٧٤.٥٤٠٤٥٣٥٢٣٩.٥١٥٣٢١٦يوسف دمحم على حسن١١٤٥٧ ٤٥

٥٤.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٥١٣٣٠.٥١٥يوسف محمود فتحي احمد١١٤٥٨ ٤٠

٤٥٣٠٣٤.٥٢٢١٦٥.٥١٥٢٥١٥.٥احسان دمحم حسنى خلف١١٤٥٩ ٣٤

٧٤.٥٣٠٤٨٣٤٢٤٦.٥١٥٤٠١٦اسراء ابراهيم السيد مصطفى١١٤٦٠ ٦٠

٧١٣٧.٥٤٨٣٥.٥٢٤٣١٥٣٤.٥١٦اسراء سلمان عبدالمحسن ابراهيم١١٤٦١ ٥١

٧٨٤٠٥٦٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٥١٦اسراء عادل احمد زيد١١٤٦٢ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٧٣٧.٥١٧اسماء احمد دمحم حسن١١٤٦٣ ٥٧

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥٢٠٣٥١٦اسماء عبدالكريم دمحم اسماعيل١١٤٦٤ ٦٠

٧٦٣٩.٥٤٨٣٨.٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٦١٦االء حسن دمحم محمود١١٤٦٥ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥١٣٨٢٥٨١٥٣٢.٥١٥االء عبدهللا عبد المجيد احمد١١٤٦٦ ٥١.٥

٧٩٣٩.٥٥٠.٥٣٨٢٦٦١٥٣٢.٥١٥.٥االء دمحم عبدالوهاب ابراهيم١١٤٦٧ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٥٣٣.٥١٦االء دمحم دمحم احمد١١٤٦٨ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٥٣٢١٦الزهراء هشام حسين على١١٤٦٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٠.٥٤٠٢٦٤.٥١٥٣٥١٦امنيه دمحم مصطفى دمحم١١٤٧٠ ٥٦.٥

٧٩٣٩.٥٥٢٣٩.٥٢٦٣.٥١٥٣٥١٦ايمان حسن احمد على عريبى١١٤٧١ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٤٥٢٣٩.٥٢٦١١٥٣٣١٦ايمان محمود حسن دمحم١١٤٧٢ ٥٧

٧٨٣٨٥١٣٦.٥٢٥٧.٥١٥٣١١٦ايه احمد ابراهيم دمحم١١٤٧٣ ٥٤

٧٢٣٧٤٥.٥٣٧٢٣٦.٥١٥٣٣.٥١٦ايه دمحم مصلحي عبدهللا١١٤٧٤ ٤٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٥٣٣١٥بتول دمحم عبدالرحمن محمود١١٤٧٥ ٥٩.٥

٤٢٢٥.٥٣٥٢٠.٥١٥٦١٥٢٦١٢.٥حنان السيد دمحم عبدالسالم١١٤٧٦ ٣٣

٧٥.٥٤٠٥٥٣٩٢٦٩.٥١٦٣٧١٧.٥دنيا محمود دمحم عباس١١٤٧٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٧٠١٥٣٤.٥١٧رحمة ماهر ابراهيم زيد١١٤٧٨ ٦٠

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٨١٥٣١.٥١٥رحمة يوسف ابراهيم طايع١١٤٧٩ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦١٦٣٣.٥١٥.٥رحمه عماد الدين دمحم حسين١١٤٨٠ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥رغد دمحم علي ابراهيم١١٤٨١ ٦٠

٦٣٣٠٣٧.٥٢٠٢٠٢١٥٣٣.٥١٦روان دمحم حسين ابراهيم١١٤٨٢ ٥١.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥ريم شهدى ابراهيم عبدالشافي١١٤٨٣ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٥٣٦١٦ريم عادل عاشور عطية١١٤٨٤ ٥٩.٥
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٧٣٣٩.٥٥٧٣٧٢٦٤.٥١٥٣٤١٦ريهام محمود عبده سالم١١٤٨٥ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٦١٥.٥زينب احمد عبدالرحمن دمحم١١٤٨٦ ٥٩

٧٤.٥٣٩٥٤٣٧٢٦١.٥١٥٣٢.٥١٧.٥ساره احمد عبدالعظيم موسى١١٤٨٧ ٥٧

٤٨٢٥.٥٣٦٢٠.٥١٦١١٥٢٤.٥١٥ساره جوده دمحم اسماعيل١١٤٨٨ ٣١

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦٧.٥١٥٣٠١٥.٥سها حسين محمود حسين١١٤٨٩ ٥٩

٧٩٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٨١٥.٥٣٢١٦.٥سهيلة مصطفى عبدالعزيز حسن١١٤٩٠ ٦٠

٧٥٣٧٥٢.٥٣٤٢٥٥.٥١٥٣٦١٦شهد السيد ابراهيم الهادى١١٤٩١ ٥٧

٧٩٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥شيماء تامر دمحم عبدالرحمن١١٤٩٢ ٦٠

٧٤.٥٣٨.٥٥٤٣٦٢٥٢.٥١٥٣٤.٥١٥شيماء كمال نصر دمحم١١٤٩٣ ٤٩.٥

٧١٣٨.٥٥٤٣٨٢٥٣.٥١٥٣٣١٥عال عزازى حسن حسانين١١٤٩٤ ٥٢

٥٢٣٠٣٩٢١١٨٨١٣.٥٣٠١٥علياء دياب دمحم احمد١١٤٩٥ ٤٦

٧٦.٥٣٥٤٩.٥٣٨٢٥٣١٥.٥٣٤.٥١٧فاطمه حسين عبدالراضي محمود١١٤٩٦ ٥٤

٧٨.٥٣٧٤٧.٥٣٨٢٥٦١٦٣٦١٧الميس حسن دمحم حسن عبدالعال١١٤٩٧ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٤٧٣٩٢٥٩١٦.٥٣٤.٥١٧مايا خالد دمحم مصطفى١١٤٩٨ ٥٦

٧٨.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٧٢٥٧.٥١٥.٥٣٥١٦.٥مروى رضا ابراهيم احمد١١٤٩٩ ٥١

٤٧٢٦٤٥٢٢.٥١٨١١٥.٥٣٠١٦مريم ابراهيم اسليم سليم١١٥٠٠ ٤٠.٥

٧٢٣٠٤٨٣٠.٥٢٢٧.٥١٥٣٩١٥مريم سعد على دمحم١١٥٠١ ٤٧

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٦٤٠١٦.٥مريم عبدالعزيز علي ابراهيم١١٥٠٢ ٥٩.٥

٧٦٣٣.٥٥٤.٥٣٦٢٥١١٦٤٠١٦مريم عبدالفتاح عبد المعطى حسانين١١٥٠٣ ٥١

٧٨٣٧٥٣.٥٣٨٢٦٤.٥١٦٣٩١٥.٥منةهللا احمد علي احمد١١٥٠٤ ٥٨

٦٩.٥٢٦٤٥.٥٣١.٥٢٢٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥منةهللا احمد دمحم جمعه١١٥٠٥ ٥٣

٧٤٣٠٥٤٣٤.٥٢٤٤.٥١٦٣٩١٥.٥منةهللا عادل ابراهيم دمحم١١٥٠٦ ٥٢

٧٨.٥٣٣.٥٥٨٤٠٢٦٩.٥١٦.٥٤٠١٥.٥منةهللا فتحى عطا دمحم١١٥٠٧ ٥٩.٥

٧٨٣٧٥٣.٥٣٩٢٦٥.٥١٧.٥٤٠١٦منةهللا دمحم سالم سليم عطيه١١٥٠٨ ٥٨

٧٤٣٠٤٥.٥٣٦٢٤١١٥.٥٣٨١٦منه محمود حامد عبدالقادر١١٥٠٩ ٥٥.٥

٧٨٣٣٥٠.٥٤٠٢٦٠١٥.٥٣٩١٦ندا دمحم حسن سالم١١٥١٠ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٤٥٢.٥٣٩٢٥٥١٦.٥٣٩١٦ندى احمد دمحم ابراهيم١١٥١١ ٥٣

٥٣.٥٢٢٤٥٢١.٥١٩١١٥٣٦.٥١٥.٥ندى السيد عبدهللا السيد١١٥١٢ ٤٩

٦٨٣٠.٥٤٨٣٢.٥٢٢٩١٥.٥٣٣.٥١٥.٥ندى ايمن دمحمى دمحم١١٥١٣ ٥٠

٧٥٣٠.٥٥٢٣٦.٥٢٥١.٥١٦.٥٤٠١٥.٥ندى جمال مسلم دمحم١١٥١٤ ٥٧.٥

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٥.٥٣٧١٥.٥ندى حسن دمحم عبدالعزيز١١٥١٥ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠ندى رضا جمعه عبدهللا١١٥١٦ ٠
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٧٨.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٧.٥١٩٤٠١٨ندى شعبان رمضان احمد١١٥١٧ ٦٠

٧٣.٥٣٥٤٩٣٤.٥٢٤٠١٦.٥٤٠١٥.٥ندى عكاشة سعد عطية١١٥١٨ ٤٨

٧٨٤٠٦٠٣٩٢٧٦١٧.٥٤٠١٦ندى محمود اسماعيل علي١١٥١٩ ٥٩

٧٤.٥٣٢٥٥٣٦٢٥٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥نرمين عادل الزبيبي احمد١١٥٢٠ ٥٥

٧٨٤٠٦٠٣٩٢٧٦.٥١٧٤٠١٦نورا السيد سليمان عبدهللا١١٥٢١ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٣.٥٥٦٣٣٢٥٧١٧٣٨١٦.٥نورهان احمد عامر دمحم مسلم١١٥٢٢ ٥٧

٧٦.٥٣٧٦٠٣٧.٥٢٧٠.٥١٧٣٦١٦هاجر ايمن احمد ابوهاشم١١٥٢٣ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٣٨٢٧٥١٨٣٩١٥هبه هللا علي مهدي احمد١١٥٢٤ ٦٠

٧١.٥٣٠٥٥٣٣.٥٢٤٢١٧٣٧.٥١٦هبه جمال عبدالعظيم قطب١١٥٢٥ ٥٢

٧١.٥٣٠٥٥٣٢٢٣٨.٥١٦٣٦.٥١٧.٥هيام السيد محمود عثمان١١٥٢٦ ٥٠

٦٠٢١٤٥٢٢.٥١٩٠.٥١٥٣٠١٦وفاء دياب حامد عبدالقادر١١٥٢٧ ٤٢

٦٣٢٥.٥٣٨.٥٢٠.٥١٩٢.٥١٥.٥٣٠١٦وفاء موسى عبدالفتاح السيد١١٥٢٨ ٤٥

٦٠٢٥٤٥٢٣١٩٤١٥.٥٣٤١٥.٥يارا دمحم علي حسن١١٥٢٩ ٤١

٦٠.٥٢٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥.٥٣٤١٦ياسمين دمحم السيد دمحم١١٥٣٠ ٤٥

٤٣٢٣٣٦٢١.٥١٦٤.٥٠٢٣١٥.٥احمد نصار حليفى دمحم مسلم٢٢٦٦٤ ٤١

٤٥٢٣.٥٣٧٢٠١٦١.٥٠٣٠١٥خالد محمود دمحم السيد٢٢٦٦٥ ٣٦

٤٤.٥٢٠٣٥.٥٢١.٥١٥٤٠٣٢١٥عمر عبدالعزيز احمد مصطفى٢٢٦٦٦ ٣٢.٥

٦٠.٥٣٠٤٧٣١.٥٢١٧٠٣٠١٥.٥دينا اسماعيل شعيب سليم عطيه٢٢٦٦٧ ٤٨

٦٦٣٠٥٤٣٠.٥٢٣٠.٥٠٣٠.٥١٦عزيزه وائل السيد دمحم٢٢٦٦٨ ٥٠

٤٠٣٠.٥٣٤٢٠١٥٩.٥٠٢٣١٥عبد الرحمن جمعه حمزة علي٢٣٠١٩ ٣٥
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القصاصين كمال الدين عريبة تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٤٠٢٥٣٦٢٠١٥٦١٢.٥٢٣١٥ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عليوة١١٥٣١ ٣٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٠١٥احمد ابراهيم احمد ابراهيم١١٥٣٢ ٤٩

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٣.٥١٥.٥٣٠١٥.٥احمد السيد فكرى غريب١١٥٣٣ ٤٥

٧١٣١٤٥.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٤.٥١٥.٥احمد عبدالحميد دمحم عبد الحميد١١٥٣٤ ٥٠

٦٢٣٠٣٨٣٠٢٠٥١٣٢٥١٣.٥احمد عطوة دمحم دمحم١١٥٣٥ ٤٥

٧٠٣٥٤٧.٥٣١٢٢٨.٥١٥٣٣.٥١٥احمد دمحم احمد قاسم١١٥٣٦ ٤٥

٧٦٣٦.٥٤٩.٥٣٨٢٥٢١٥٣٧.٥١٥احمد يحيى عبدالفتاح دمحم١١٥٣٧ ٥٢

٦٥.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٣٧.٥١٥٣٨١٥ادهم عصام دمحم ابراهيم١١٥٣٨ ٤٩

٤٢.٥٢٢.٥٣٧.٥٢٢١٦٤.٥١٣٢٣١٥اسالم السيد دمحم ابراهيم١١٥٣٩ ٤٠

٦٠.٥٣٧٤٥٣٤٢٢١.٥١٥٣٥١٥سالم دمحم سالم حسن١١٥٤١ ٤٥

٧١٣٥.٥٤٧٣٠٢٣٢.٥١٥٣٥١٥سليمان ماهر سليمان السيد١١٥٤٢ ٤٩

٦٠.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٩٧١٣.٥٣٠١٣عبدالرحمن ابراهيم السيد غريب١١٥٤٣ ٤٥

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢١٨.٥١٥٣١١٥عبدالرحمن سليمان حسين سليمان١١٥٤٤ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣١.٥٢١٧١٥٣٧.٥١٥غالى كامل غالى عبدالمسيح١١٥٤٥ ٤٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣١.٥١٥فارس احمد فهمى زكى١١٥٤٦ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٠١٩٦١٣.٥٢٤١٥فارس اشرف فكرى غريب١١٥٤٧ ٣٩

٥٥.٥٣٢.٥٣٨.٥٣٠١٩٧.٥١٢.٥٣٠.٥١٥فارس دمحم رمضان عبدالحميد١١٥٤٨ ٤١

٦١.٥٣١.٥٣٨٣٠٢٠٦١٢.٥٣١١٥كريم احمد السيد احمد١١٥٤٩ ٤٥

٥٤٢٦٣٧.٥٣٠١٨٨.٥١٣.٥٣٤١٥دمحم ابراهيم سليم طنطاوى١١٥٥٠ ٤١

٤٩.٥٣٠٣٨.٥٢٢١٧٩.٥١٣.٥٣٦١٥دمحم احمد دمحم احمد١١٥٥١ ٣٩.٥

٧١.٥٣٠٥٢٣٠٢٤١.٥١٦٣٩١٥دمحم احمد دمحم احمدالسيد١١٥٥٢ ٥٨

٧٢٣٥.٥٤٦٣٣٢٣٦.٥١٥٣٧١٥.٥دمحم رضا دمحم السيد١١٥٥٣ ٥٠

٦٩٣٤٤٦.٥٣١.٥٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٥دمحم غالى ابراهيم حسن١١٥٥٤ ٤٩.٥

٦٩٣١.٥٤٧٣٠٢٢٢.٥١٥٣٣١٥.٥دمحم ياسر السيد احمد١١٥٥٥ ٤٥

٧٣.٥٣٦٤٩.٥٣٣٢٣٧١٥٣٦.٥١٥محمود مبارك عبدالعزيز عبدالسالم١١٥٥٦ ٤٥

٧٥٣٧٤٩٣٣٢٤٢.٥١٥٣٥.٥١٥.٥محمود دمحم بهجت جالل١١٥٥٧ ٤٨.٥

٦٩٣١.٥٤٧.٥٣٢٢٢٥١٥.٥٣٦١٥مروان احمد حنيدق طنطاوى١١٥٥٨ ٤٥

٥٢٣١.٥٤٥٢٢.٥١٨٨١٥٣٠١٥مصطفى فريد شوقي دمحم١١٥٥٩ ٣٧

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٠١٥مصطفى مجدى احمد دمحم١١٥٦٠ ٤٥.٥

٧٤٣٥٥٢.٥٣١٢٤١١٥.٥٣٩١٥يوسف احمد حنيدق طنطاوى١١٥٦١ ٤٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥اسراء جالل دمحم بهجت١١٥٦٢ ٥٣.٥
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٧٦٣٨.٥٥٤٣١.٥٢٤٩.٥١٥٣٨.٥١٦.٥امانى ابراهيم احمد ابراهيم١١٥٦٣ ٤٩.٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٦١٥٣٧.٥١٥.٥امل احمد داود سليمان١١٥٦٤ ٥٤

٦٩.٥٣٧.٥٥١.٥٣١.٥٢٣٩.٥١٥٣٨.٥١٥.٥امل شعيب دمحم حسن١١٥٦٥ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٥٧.٥١٥٣٤.٥١٥.٥اميره دمحم عبدالجليل دياب١١٥٦٦ ٥٣

٧٢.٥٣٣٤٩.٥٣٠٢٤٠١٥٣٧.٥١٥.٥ايه حمدى محمود دمحم١١٥٦٧ ٥٥

٧٦٣٧.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٥.٥١٥ايه سامح شوقي دمحم١١٥٦٨ ٦٠

٧٧٣٣٤٩.٥٣٠.٥٢٤٠١٦٣٩١٥.٥رانيا عادل عبدالحميد راشد١١٥٦٩ ٥٠

٧٢٣١٤٨.٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٥٣٤١٥روان حسن يوسف متولى١١٥٧٠ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩٥١٥٣٠١٥روحيه دمحم ابراهيم دمحم عليوه١١٥٧١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٢.٥١٥٣٠١٥سلوى مصطفى عبدالفتاح منصور١١٥٧٢ ٤٥

٧٥.٥٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٨.٥١٥٣١.٥١٥سهيله دمحم احمد محمود١١٥٧٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٥٥٤.٥٣٣.٥٢٥٤١٥٣٣١٥شيماء حليفى نصار حسينى١١٥٧٤ ٥٣.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٥١٥غاده احمد عبدالناصر باذ١١٥٧٥ ٤٥

٧٢٣٧.٥٥٤.٥٣٠٢٤٠١٦.٥٣٩١٥.٥كريمه جمال حسين سليمان١١٥٧٦ ٤٦

٧٥.٥٣٨٥٥٣٧.٥٢٥٨١٥.٥٣٥١٥ملك السيد عبدهللا السيد١١٥٧٧ ٥٢

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٥١٥منةهللا احمد دمحم صالح١١٥٧٨ ٤٥.٥

٧٢٣٨٤٥٣٠٢٣١١٥٣٩١٥منةهللا دمحم رمضان دمحم١١٥٧٩ ٤٦

٧٧٣٨.٥٥٧٣٩٢٦١.٥١٥٣٨١٥منةهللا دمحم عبدالفتاح منصور١١٥٨٠ ٥٠

٦٢.٥٢٦٤٥٢٣.٥٢٠٢١٣٣١١٥مى احمد عصمت نصرهللا١١٥٨١ ٤٥

٦٩٣٨٥٠.٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٥٣٧١٦.٥ندى كرم عبدالرحيم صالح١١٥٨٢ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٥٩١٥٣٩١٧.٥نعمه محمود مجاهد دمحم١١٥٨٣ ٥١

٦٥٣٣.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٠١٥نورهان عبدالكريم صابر عطوة١١٥٨٤ ٤٥

٦٦٣٤.٥٤٧٣٠٢٢٣١٥٣٢.٥١٦نيرة يحيى غنيمى اسماعيل١١٥٨٥ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٨٥٢٣١.٥٢٤١١٥٣٨١٥.٥هاجر محمود دمحم محمود١١٥٨٦ ٤٥

٦٥٣٦.٥٥٠.٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٥١٦.٥هناء ابراهيم عبدالسالم ابراهيم١١٥٨٧ ٤٦.٥
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القصاصين صبيح تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦٧.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٠١٦حسن دمحم حسن عبدالعزيز١١٥٤٠ ٤٥

٧٤٣٩.٥٤٨٣٢٢٤٨.٥١٨٣٧١٧احمد اشرف دمحم اسماعيل١١٥٨٨ ٥٥

٧٦٤٠٤٩.٥٣٢.٥٢٥٥١٨٣٦١٦احمد السيد عبدهللا دمحم١١٥٨٩ ٥٧

٦٩٣٨.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٦١٥احمد فتحى عبدالنبى عبدهللا١١٥٩٠ ٥٣

٦٥.٥٣٨٤٩٣٠٢٣٨.٥١٥.٥٣٦١٦احمد دمحم دمحم سالم١١٥٩١ ٥٦

٦٤٣٧٤٧٣٠٢٢٧.٥١٥٣٤١٥احمد ممدوح شوادفى احمد١١٥٩٢ ٤٩.٥

٦٥٣٨.٥٤٦٣٢٢٣٦.٥١٥٣٦١٦ايمن السيد دمحم احمد على١١٥٩٣ ٥٥

٧٠.٥٣٩٥٠.٥٣٢.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥ايمن نصار منصور نصار١١٥٩٤ ٥٦

٧١.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٥٢١٦.٥٣٤١٦حسن دمحم حسن حسين١١٥٩٥ ٥٨

٧٣.٥٤٠٥٣.٥٣٦٢٦١١٦.٥٣٩١٦حسن دمحم شعبان دمحم١١٥٩٦ ٥٨

٧٢.٥٣٩.٥٥٤٣٣.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٦١٥زياد دمحم على احمد دمحم١١٥٩٧ ٥٧

٧٥٣٩.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٦٠١٦.٥٣٩١٥سالم عياد دمحم احمد١١٥٩٨ ٥٧.٥

٧٦٤٠٥١٣٣٢٥٥.٥١٨٣٧١٦سليم السيد سليم عبدالعال١١٥٩٩ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٩٥٠.٥٣٢٢٤٤.٥١٨٣٧١٦صابر دمحم حسن على١١٦٠٠ ٥٤.٥

٦٢.٥٣٧٤٨٣٠٢٣٠.٥١٥٣٨١٥طالل احمد عودة سالم١١٦٠١ ٥٣

٧٥٤٠٥٤.٥٣٧٢٦١.٥١٨٣٩١٦.٥عبدالحميد حسن عبد الحميد ابراهيم١١٦٠٢ ٥٥

٦٨٣٩.٥٥٣٣١٢٤٤.٥١٦٣٦١٥عبدهللا وائل عبدهللا مصطفى١١٦٠٣ ٥٣

٦١.٥٣٤.٥٥٣٣٠٢٢٧١٨٣٦١٥مؤمن عصام جابر عبدالعظيم امين١١٦٠٤ ٤٨

٧٨.٥٤٠٥٨٣٨٢٧٣.٥١٦.٥٤٠١٥دمحم السيد احمد ابراهيم١١٦٠٥ ٥٩

٧٨٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٢.٥١٦.٥٤٠١٥دمحم ايمن احمد السيد١١٦٠٦ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٢٣٨.٥٢٦٦١٨٤٠١٥.٥دمحم صالح احمد سالم١١٦٠٧ ٥٧

٧٦٤٠٥٥٣٩٢٦٧١٧.٥٤٠١٦دمحم عماد امين السيد١١٦٠٨ ٥٧

٧٩٤٠٥٣.٥٣٩.٥٢٧٠١٩٤٠١٦دمحم محسن محجوب عزالدين١١٦٠٩ ٥٨

٥٣٣٨٤٥٣٦٢١٤١٧٣٩١٥دمحم محمود شعبان دمحم١١٦١٠ ٤٢

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧١٨٤٠١٦دمحم نصرهللا فتحى عبدالمقصود١١٦١١ ٥٩.٥

٦٣٣٦.٥٤٨٣٤.٥٢٣٣١٥.٥٣٨١٥محمود دمحم امين السيد١١٦١٢ ٥١

٧٧.٥٣٩٥١٣٩٢٦٣.٥١٨٤٠١٦.٥وائل محمود عادل عبدالرحمن١١٦١٣ ٥٧

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨.٥٤٠١٥يوسف عاطف منصور منصور١١٦١٤ ٥٦

٧٦.٥٣٩.٥٥١.٥٣٧.٥٢٦١١٥.٥٣٩١٥.٥اسماء طارق ابراهيم دمحم١١٦١٥ ٥٦

٦٧.٥٣٩٤٥٣٦٢٣٥.٥١٨٣٥.٥١٥.٥اسماء دمحم شعبان الزين١١٦١٦ ٤٨

٧٨.٥٤٠٥٦٤٠٢٧٣.٥١٨٣٩١٥.٥االء دمحم عبدالفتاح دمحم١١٦١٧ ٥٩
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٧٩٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٨١٦الزهراء احمد عباس احمد١١٦١٨ ٥٩

٧٨٣٩٥٣٣٦.٥٢٦٠.٥١٨٣٩١٥.٥ايمان عبدالسميع عامر دمحم١١٦١٩ ٥٤

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٨٤٠١٥.٥ايمان عمر عبدالعزيز على١١٦٢٠ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٣.٥٣٧٢٦٣.٥١٨٤٠١٦بسملة سليمان عامر على١١٦٢١ ٥٥.٥

٦٦٣٨.٥٤٥.٥٣٦٢٣٢.٥١٨٣٦١٥.٥تسنيم عزت صابر عوض١١٦٢٢ ٤٦.٥

٧٨٤٠٥٨٣٧.٥٢٧٣١٨٣٨.٥١٥.٥دعاء السيد رشاد زيد١١٦٢٣ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٦٢١٨٣٦١٦.٥دنيا محمود دمحم دمحم١١٦٢٤ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٨٣٧١٦رانيا شحاتة عبدالكريم على١١٦٢٥ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٤٠١٦رحمه ابراهيم عبداللطيف عبدالمقصود١١٦٢٦ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٤٠١٦رحمه محمود عبداللطيف عبدالمقصود١١٦٢٧ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٤٠١٦رضوى عصام دمحم بهجت١١٦٢٨ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٩٤٠١٦زينب احمد رشاد زيد١١٦٢٩ ٥٨

٧٣.٥٣٩٥٣.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٨٤٠١٦سامية اسماعيل سليمان اسماعيل١١٦٣٠ ٥٦

٧١.٥٤٠٤٩٣٨٢٥٢.٥١٩.٥٤٠١٦شاهندا عرفة جابر عبدالعظيم١١٦٣١ ٥٤

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٧١٦شروق اشرف احمد السيد١١٦٣٢ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٤٠١٦شهد احمد شعيب طنطاوى١١٦٣٣ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٧.٥٣٨٢٧٢.٥١٩٣٩١٦شيماء احمد علي شريف١١٦٣٤ ٥٨

٧٩٤٠٥٨٣٨٢٧٥١٩٤٠١٦مروة دمحم حسن عبدالعزيز١١٦٣٥ ٦٠

٧٨٤٠٥٣٣٩.٥٢٦٦١٩٤٠١٥ملك ابراهيم عبدالرحمن دمحم١١٦٣٦ ٥٥.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٨٤٠١٦ملك امين دمحم دمحم١١٦٣٧ ٦٠

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٩٤٠١٦ملك خالد سليمان حسن صالح١١٦٣٨ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٤.٥١٩٣٩١٦ملك محمود سالم عواد١١٦٣٩ ٥٩

٧٩٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٨.٥١٩٣٩١٦منار ابراهيم عواد زيد١١٦٤٠ ٥٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٣٣٥٢٥٧١٨.٥٤٠١٥منةهللا صالح عطية دمحم١١٦٤١ ٥٤

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٦.٥١٩٤٠١٦.٥منى دمحم محجوب عزالدين١١٦٤٢ ٦٠

٦٧٤٠٥١.٥٣٦٢٤٤١٦.٥٣٧١٧.٥ندا عواد محمود سليمان١١٦٤٣ ٤٩.٥

٧٤٤٠٥٠٣٧٢٥٥١٨٣٨١٦ندى سيد انور السيد١١٦٤٤ ٥٤

٦١.٥٣٤.٥٥٢٣٣٢٣٣.٥١٧٣٩١٥ندى عبدالرحيم احمد السيد١١٦٤٥ ٥٢.٥

٧١٣٧٥٥٣٤٢٤٩١٥.٥٣٩١٥ندى دمحم عبدالمتعال عبدهللا١١٦٤٦ ٥٢

٧٤٣٨٥٦٣٥٢٥٥.٥١٧.٥٤٠١٦نورهان دمحم عبده اسماعيل١١٦٤٧ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٣٥٢٦١.٥١٧.٥٤٠١٦نيرة على امين السيد١١٦٤٨ ٥٥.٥

٧٧٣٩.٥٥٦٣٧٢٦٨.٥١٧٤٠١٥هدى السيد عبدالعزيز احمد١١٦٤٩ ٥٩
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٧٣٣٩٥٦.٥٣٧٢٥٩١٧٤٠١٦يارا محمود عادل عبدالرحمن١١٦٥٠ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٤٥٣.٥٣٣٢٥٠.٥١٥.٥٣٩١٥يسرا دمحم السيد احمد١١٦٥١ ٥٧.٥

٤٧.٥٣٠٤٩٣٠٢٠١.٥٠٣٣١٥صبحى دمحم عبدالحليم حسن٢٢٦٦٩ ٤٥

٥٥.٥٣٠٤٩٣٠٢٠٩.٥٠٣٥١٥عماد دمحم احمد السيد احمد٢٢٦٧٠ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٦.٥٣٠١٩٣٠٣٤١٥دمحم رضا دمحم دمحم مصطفى٢٢٦٧١ ٣٧

٥١.٥٣١٤٩٣٠٢٠٧.٥٠٣١١٣منصور عيد سليم سويلم٢٢٦٧٢ ٤٦

٥٠٣٠٤٩.٥٣٢٢٠٦.٥٠٣٣.٥١٥راندا دمحم دمحم ابراهيم٢٢٦٧٣ ٤٥
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القصاصين الشهيد خضر تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٠٥١٣٢.٥٢٣٣١٥٣٦١٥.٥احمد السيد سليمان ابراهيم١١٦٥٢ ٤٩

٦٠٣٠٥٢.٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٤١٦.٥احمد سامح احمد دمحم١١٦٥٣ ٤٥

٧٠.٥٣٠٥٢.٥٣٤٢٣٥١٥٣٠.٥١٧.٥احمد سليمان سالمه سليمان١١٦٥٤ ٤٨

٧٣٣٧٥٦٣٨٢٥٥١٥٣٣.٥١٦.٥احمد عبدالمنعم على دمحم١١٦٥٥ ٥١

٧٢.٥٣٤٥١٣٥.٥٢٤٣١٥٣٦.٥١٦.٥احمد محمود عبدالعاطى عبدالعزيز١١٦٥٦ ٥٠

٧٥.٥٣٥٥٧.٥٣٧٢٥٩١٥٣٧.٥١٦.٥احمد هيثم صالح سعد١١٦٥٧ ٥٤

٧٥.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧١٥٣٧.٥١٧.٥اسالم احمد دمحم احمد١١٦٥٨ ٥٨

٧٢.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨٢٦٠.٥١٥٣٦.٥١٧اشرف السيد عبدالقوى عيسى١١٦٥٩ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٥.٥٣٨٢٦٢١٥٣٣١٦.٥السيد احمد السيد امين١١٦٦٠ ٥٦

٧٢٣٤٥٢٣٥٢٤٢١٥٣٧.٥١٦.٥السيد خيرى عبدالرحمن احمد١١٦٦١ ٤٩

٦٩٣٢.٥٥١٣٥٢٣٤.٥١٥٣٣.٥١٧حسن دمحم على منصور١١٦٦٢ ٤٧

٧١.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٣٢٣٧.٥١٥٣٤١٦.٥زياد شافعى زنزون سليمان١١٦٦٣ ٤٧

٧٤.٥٣٤٥٣.٥٣٥٢٤٥١٥٣٦.٥١٧سامح دمحم ابراهيم العوضى١١٦٦٤ ٤٨

٧٦٣٦٥٦٣٧.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٦.٥سعيد دمحم عطيه عبدالرازق١١٦٦٥ ٤٨

٧٤٣٤٥٦.٥٣٦٢٥٠.٥١٥٣٤١٦صبرى عوض على على متولى١١٦٦٦ ٥٠

٧٤.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٥٧.٥١٥٣٣١٦.٥عبدالرحمن دمحم متولى سليمان١١٦٦٧ ٥٢

٧٣٣٣.٥٥٥٣٥.٥٢٥٠١٥٣٤.٥١٥.٥عبدالرحمن منصور عبد العاطى محمود١١٦٦٨ ٥٣

٧٠.٥٣٠٥٠.٥٣١٢٣٤١٥٣٤١٦.٥عالء السيد سالم سليمان١١٦٦٩ ٥٢

٦٥.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠.٥٢٢٩١٥٣٣١٥كريم دمحم على ابراهيم١١٦٧٠ ٥٢

٧٥.٥٣٢٥٥.٥٣٦٢٥٣١٥٣٦١٧دمحم صالح سليمان مطاوع١١٦٧١ ٥٤

٤٨٣٠٤٥٢٢١٩٠١٥٣٧١٦دمحم عبدالحميد دمحم عبد الحميد١١٦٧٢ ٤٥

٦٣٣٢٤٩٣٠٢٢١١٥٣٨١٥.٥دمحم عبدالكريم عبد الحميد احمد١١٦٧٣ ٤٧

٧٢٣٥.٥٤٩٣٤٢٣٥.٥١٥٣٩١٥.٥دمحم هانى حسونه مسلم١١٦٧٤ ٤٥

٧٢.٥٣٨٥٢٣٨٢٤٥.٥١٥٣٩١٥.٥دمحم ياسر على ابراهيم١١٦٧٥ ٤٥

٧٧٣٧٤٨٣٢٢٤٦١٦٣٦١٦.٥محمود عصام شحاتة دمحم١١٦٧٦ ٥٢

٧٧٣٨٤٩.٥٣٣.٥٢٥٠.٥١٧٣٦١٦مصطفى خالد السيد عبدالعاطى١١٦٧٧ ٥٢.٥

٧٧.٥٤٠٥٣٣٧.٥٢٦٤١٧٣٧١٦.٥احالم اسماعيل عبدالرحمن احمد١١٦٧٨ ٥٦

٧٤.٥٣٨.٥٥٠٣٥.٥٢٥١.٥١٦.٥٣٤١٦.٥اسراء ايمن عبدالهادى دمحم١١٦٧٩ ٥٣

٧٣.٥٤٠٥٣٣٩٢٥٩.٥١٦٣٩١٦.٥اسراء سامح دمحم على١١٦٨٠ ٥٤

٧٦٣٩٥٤٣٨.٥٢٦٤.٥١٦٣٩١٦اسماء متولى دمحم متولى١١٦٨١ ٥٧

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٣٩١٦.٥االء فاخر احمد محمود١١٦٨٢ ٥٨
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٧٤.٥٣٨.٥٥٢٣٤.٥٢٥٦.٥١٥٣٦١٦الزهراء دمحم عبدهللا عبد المجيد١١٦٨٣ ٥٧

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٧١٥.٥٣٤١٦.٥اميره أحمد سعد عبدالجيد١١٦٨٤ ٤٩

٦٦.٥٣٣٤٥.٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٧١٥.٥اميره حسن دمحم سليمان١١٦٨٥ ٥٠

٦٩٣٤.٥٤٦.٥٣٥٢٣٤١٦٣٧١٦.٥ايمان السيد خليل السيد١١٦٨٦ ٤٩

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٣٧١٦.٥ايمان عبدالرحمن رمضان معوض١١٦٨٧ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٦٣٩١٦.٥ايه هانى احمد السيد١١٦٨٨ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧٣٨.٥١٦.٥بسنت سليمان عبدالحميد سليمان١١٦٨٩ ٦٠

٦٤٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٢١٥.٥٣٦١٦داليا مصطفى محمود دمحم١١٦٩٠ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٥.٥٤٨٣٠٢٣٥١٦٣٤١٧دعاء ابراهيم محمود حسن١١٦٩١ ٥٣

٧٦٣٩٥٧٣٦.٥٢٦٤.٥١٦.٥٤٠١٦.٥دنيا حماده السيد معروف١١٦٩٢ ٥٦

٦٨.٥٣٨.٥٥١.٥٣٨٢٥١١٦.٥٣٧١٦.٥راندا مجدى دمحم عبدالعال١١٦٩٣ ٥٤.٥

٦٣٣٧.٥٥١.٥٣٧٢٤١١٧٤٠١٦.٥ساره عارف على ابراهيم١١٦٩٤ ٥٢

٧٣٣٩.٥٥٤٣٨.٥٢٥٨١٧٤٠١٦سعاد دمحم عبدالعزيز حسن١١٦٩٥ ٥٣

٧٠.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٥٥١٧.٥٤٠١٦شروق صابر دمحم دمحم١١٦٩٦ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٥٢٤٧.٥١٦.٥٤٠١٦.٥عزه السيد عبدالعزيز السيد١١٦٩٧ ٥٦

٧٠٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٥٣١٦.٥٤٠١٦فاتن عبدالفتاح السيد احمد١١٦٩٨ ٥٦

٧١٣٧٥٤٣٨.٥٢٥٤.٥١٧٤٠١٦.٥فاطمه جابر السيد على١١٦٩٩ ٥٤

٧٣.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٥١٧٤٠١٦.٥مروه ممدوح مرتجى عبده١١٧٠٠ ٥٦

٦٤.٥٣٤٥١٣٤.٥٢٣٩١٦.٥٣٩١٦مريم سمير احمد دمحم١١٧٠١ ٥٥

٧٠٣٦.٥٥٣٣٥.٥٢٥٢١٧٤٠١٦.٥منةهللا دمحم عبدالسالم عبد النبى١١٧٠٢ ٥٧

٧٠.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٥٥١٨٤٠١٦.٥منه دمحم عبدالسالم السيد١١٧٠٣ ٥٧

٤٦٣٥.٥٤٥.٥٣٣.٥٢١٥.٥١٨٣٩١٦.٥ندي عاطف دمحم عطيه منصور١١٧٠٤ ٥٥

٧١.٥٣٨٥٤٣٧٢٥٢.٥١٨٤٠١٧ندى على غريب موسى١١٧٠٥ ٥٢

٧١٣٧٥٦.٥٣٥.٥٢٥٨١٨٤٠١٧.٥نسمه فؤاد دمحم رشوان١١٧٠٦ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٦٩١٨٤٠١٦.٥نعمات دمحم عابد بريشه١١٧٠٧ ٥٧

٦٩.٥٣٦.٥٥٤٣٣.٥٢٤٨.٥١٨٣٩١٧.٥هايدى دمحم دمحم على١١٧٠٨ ٥٥

٦٧٣٦.٥٥٢.٥٣٤٢٤٧١٧٤٠١٧يارا سامي دمحم علي١١٧٠٩ ٥٧

٧٤.٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٤١٨٤٠١٧.٥يمنى اسماعيل دمحم عبدالعال١١٧١٠ ٥٨

٦٧.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٦٠٣٦.٥١٥شادي شحاته فهيم مرقص٢٢٦٧٤ ٥١

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٨٠٣٣١٦.٥محمود السيد عبدالعزيز دمحم عبدالجليل٢٢٦٧٥ ٥١

٥٣٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٥٠٣١.٥١٦.٥دمحم رضا احمد السيد٢٢٦٧٦ ٤٦.٥

٧١٣٠.٥٤٨٣٠٢٣٢.٥٠٣٤١٦.٥وليد دمحم فتحي دمحم سالمة٢٢٦٧٧ ٥٣
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٥٣٢٥٤٥٣٠٢٠٤٠٣٢١٥محمود علي عطيه عبدالجليل٢٢٦٧٨ ٥١

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٦٠٣٣١٥مصطفي دمحم عبدالسميع عبدالنبي٢٢٦٧٩ ٤٨

٦٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢١.٥٠٣٥١٦.٥دينا اشرف دمحم علي٢٢٦٨٠ ٥٠

٦٥٣٠.٥٥٢٣٠٢٣٠.٥٠٣٥١٦.٥مني ناصر دمحم دمحم٢٢٦٨١ ٥٣

٦٦.٥٣٠٥٢٣٠٢٣٣.٥٠٣٤١٧.٥ناديه احمد سيد علي٢٢٦٨٢ ٥٥
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القصاصين ام حبيب تعليم اساسي االعداديةاالدارة المدرسة
٧٦٣٨٥٤٣٦٢٦٢١٩.٥٣٥.٥١٧احمد السيد دمحم دمحم١١٧١١ ٥٨

٧٠.٥٣٦.٥٥٣٣٧٢٤٨١٩.٥٣٧.٥١٦احمد الشحات عبدالعظيم عبد المعبود١١٧١٢ ٥١

٧٠٣٢٥٠.٥٣٦.٥٢٣٧١٨.٥٣٨١٥.٥احمد عالء السيد على١١٧١٣ ٤٨

٧٤٣٥.٥٥٣٣٦٢٥٠.٥١٩٣٧١٥.٥احمد دمحم الشحات خضر١١٧١٤ ٥٢

٧٠٣٦.٥٥١٣٦٢٤٩.٥١٩٣٧١٥سمير رضا موسى ابراهيم١١٧١٥ ٥٦

٥٤٣٢٥١٣١.٥٢١٥.٥١٨.٥٣٥١٥عبدهللا يسرى عبد المقصود معوض١١٧١٦ ٤٧

٧٣.٥٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٨.٥٣٩١٥.٥دمحم ابراهيم دمحم على خليل١١٧١٧ ٤٩

٧٢.٥٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٩٤٠١٥.٥دمحم احمد بدوى احمد١١٧١٨ ٥١

٧٧٣٦٥٤٣٧٢٦٢١٩.٥٤٠١٥.٥دمحم احمد حسنى عبدالجليل١١٧١٩ ٥٨

٧٢٣٧٥٤٣٦٢٥٣١٩.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم السيد دمحم دمحم١١٧٢٠ ٥٤

٧٨.٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٦١٩.٥٣٩١٦دمحم صبحى ابراهيم عطية١١٧٢١ ٥٦

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٩٣٩١٥.٥دمحم طه عبدالحى عبد الحافظ١١٧٢٢ ٥٨

٧٥.٥٣٦.٥٥٠٣٦.٥٢٥٤.٥١٩.٥٣٦١٥.٥محمود دمحم ابراهيم دمحم١١٧٢٣ ٥٦

٥٥٢٥٤٥.٥٣١.٥١٩٨١٨.٥٣٠١٥.٥يوسف عطية سالم عطية١١٧٢٤ ٤١

٧٧.٥٣٧٥٤٣٦.٥٢٦٢١٩.٥٣٩١٦.٥ابتهال سعد محمود عبدالعزيز١١٧٢٥ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦١٩٣٩١٦.٥اسراء دمحم عبدالعزيز عبدالحى١١٧٢٦ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٥٣٩٢٧٢.٥١٩.٥٣٩١٦.٥امنية عوض السيد عوض١١٧٢٧ ٥٩.٥

٧٤٣٨.٥٥٥٣٨.٥٢٦٥١٩.٥٣٩١٦ايه دمحم حسن السيد١١٧٢٨ ٥٩

٧٩٣٩٥٨٣٩٢٧٥١٨.٥٣٩١٧جيهان بركات فرج بركات١١٧٢٩ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩٣٩١٦حبيبة فتحى ابراهيم دمحم١١٧٣٠ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٧.٥١٦رفيدة اشرف ابو الفتوح على١١٧٣١ ٦٠

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٨١٦.٥شمس سليم دمحم دمحم١١٧٣٢ ٥٩.٥

٦٨.٥٣٣٤٥٣٥.٥٢٣٧١٨.٥٣٣١٦.٥شيماء جمال على عليوة١١٧٣٣ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٤٠١٧.٥شيماء رضا دمحم دمحم١١٧٣٤ ٦٠

٧٢.٥٣٧.٥٥٢٣٧.٥٢٥٦.٥١٨٤٠١٦.٥فاطمه عطية عطية موسى١١٧٣٥ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٧٠.٥١٨٣٦١٥فرحة دمحم عبدالعظيم عبدالعزيز١١٧٣٦ ٥٩

٧٢.٥٣٨.٥٤٩٣٦.٥٢٥١١٨.٥٣٦١٦فريدة الشحات عطية الشحات١١٧٣٧ ٥٤.٥

٧٧٣٦٤٨٣٨٢٥٦١٨.٥٣٧.٥١٦مريم سامح حسنى السيد١١٧٣٨ ٥٧

٧٩٣٩٥٢٣٨٢٦٤.٥١٧٣٧١٥.٥منةهللا متولى فتحى السيد١١٧٣٩ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩٥٢.٥٣٦٢٦١١٨.٥٣٧١٥نهله محمود الشافعى عطية١١٧٤٠ ٥٤

٧٤.٥٣٧٤٩.٥٣٤٢٥٠١٨٣٦١٦هبه اسامة السيد عبدالسالم١١٧٤١ ٥٥
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٧٤٣٧٤٦٣٣.٥٢٤٥١٧.٥٣٢.٥١٥هند عالء فوزى موسى١١٧٤٢ ٥٤.٥

٧٩٤٠٥٨٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٦وسام عصام عبدالجليل عبد الغفار١١٧٤٣ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٠.٥٣٨.٥٢٦٣١٨٣٩١٥.٥ياسمين هانى السيد غريب دمحم١١٧٤٤ ٥٥.٥
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القصاصين الكوع ع ماالدارة المدرسة
٤٩٣٠٣٧.٥٣٢١٩٤.٥١٥٣٥١٥ابراهيم عطية على عطية١١٧٤٥ ٤٦

٦١.٥٣٢٤٥٣٣٢٢٢١٥.٥٣٧١٥ابراهيم دمحم عبدالحميد احمد١١٧٤٦ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٢٤٥٣٢٢٢٨١٦٣٤.٥١٥ابراهيم دمحم محمود دمحم١١٧٤٧ ٥١.٥

٦٠٣٠٤٥٣٣.٥٢٢٢.٥١٥٣٦١٥ابراهيم يحيى ابراهيم خليل١١٧٤٨ ٥٤

٦١.٥٣٠٣٨.٥٣٢٢١٢١٣٣٧١٥احمد ابراهيم سالم مصطفى١١٧٤٩ ٥٠

٧٤٣٦٥٥.٥٣٩٢٦٠.٥١٥.٥٣٦١٦احمد ابراهيم دمحم ابراهيم١١٧٥٠ ٥٦

٦١٣٠٤٥٣٣٢١٧١٦.٥٣٦.٥١٥احمد حسن سعد سليم١١٧٥١ ٤٨

٧١.٥٣٤٤٨٣٢٢٤٠١٥.٥٤٠١٦احمد رمضان أحمد دمحم علي١١٧٥٢ ٥٤.٥

٥٣.٥٣٠.٥٣٨٣٤٢٠٧.٥١٦٤٠١٥.٥احمد عادل عبدالعزيز دمحم١١٧٥٣ ٥١.٥

٤٣.٥٣٠٣٤.٥٣٠١٧٢.٥١٢٢٥١٥احمد علي سليمان سالم١١٧٥٤ ٣٤.٥

٦٥٣٦.٥٤٦٣٠.٥٢٢٨١٥.٥٣٧١٦احمد علي دمحم عبدالعزيز١١٧٥٥ ٥٠

٤٧٣٠٣٧.٥٣٠.٥١٩٠١٣.٥٣٣١٥احمد دمحم صالح علي١١٧٥٦ ٤٥

٦٠٣٠٣٦٣٠٢٠١.٥١٣.٥٣٠.٥١٦احمد دمحم دمحم محمود١١٧٥٧ ٤٥.٥

٦١٣٠.٥٣٧.٥٣٣٢١١١٢٣١.٥١٥اسامة السيد صابر براهيم١١٧٥٨ ٤٩

٥١.٥٣٠٣٦٣١.٥١٩٤.٥١٥٢٦١٥.٥اسماعيل دمحم اسماعيل اسماعيل١١٧٥٩ ٤٥.٥

٦٠٣٥٤٥٣٣٢٢١.٥١٥٣٥١٦السيد دمحم السيد ابراهيم١١٧٦٠ ٤٨.٥

٤٧.٥٣٠٣٨٣٤.٥١٩٥١٣٢٣١٥امام رجب امام ابراهيم١١٧٦١ ٤٥

٤٦٣٠٣٨٣٢.٥١٩١.٥١٥٣٠١٥.٥حسين سليمان حسين دمحم١١٧٦٢ ٤٥

٦٢٣١.٥٣٦.٥٣٣.٥٢١٣.٥١٣٣٠١٧رمضان دمحم احمد السيد١١٧٦٣ ٥٠

٤٧.٥٣٠.٥٣٧.٥٣٣.٥١٩٨.٥١٣٣٣١٧سليمان السيد ابراهيم حسن١١٧٦٤ ٤٩.٥

٤٩.٥٣١٣٨.٥٣١.٥١٩٥.٥١٧٣٠١٥سند السيد محمود السيد١١٧٦٥ ٤٥

٤٩٣١٣٨.٥٣١.٥١٩٥١٧٣٠١٧سيف الدين خالد محمود دمحم١١٧٦٦ ٤٥

٦٢.٥٣٦.٥٤٥٣٤٢٢٥.٥١٧٣٦١٧عبدالحميد السيد عبدالحميد السيد١١٧٦٧ ٤٧.٥

٤٧٣١٣٧٣٠١٧٩.٥١٥.٥٣٠١٥عبدالرحمن السيد علي احمد١١٧٦٨ ٣٤.٥

٤٥٢٥٣٥.٥٣٠١٨٠.٥١٧٣٠١٥عبدالعزيز اسماعيل عبد العزيز علي١١٧٦٩ ٤٥

٦١٣٠٤٥٣٠.٥٢١٢.٥١٦.٥٣٣١٥عبدالعزيز صالح عبد العزيز حسن١١٧٧٠ ٤٦

٥٥٣٠٣٧٣١١٩٩١٦.٥٢٦١٥عبدهللا جازى حسين سالم١١٧٧١ ٤٦

٥٤.٥٣٢.٥٣٨.٥٣٠.٥٢٠١١٦٣٠١٦.٥عبدهللا عبد الرحمن عبده عبد الرحمن١١٧٧٢ ٤٥

٥٣٣١.٥٤٦٣١٢٠٦.٥١٧٣٠١٥عبدهللا عبد الكريم دمحم عبد العزيز١١٧٧٣ ٤٥

٧٠.٥٣٧٤٧٣٥.٥٢٣٩.٥١٨.٥٣٤١٥عبدهللا هيثم عبدهللا قطب١١٧٧٤ ٤٩.٥

٧٠٣٦٤٥٣٥.٥٢٣٥١٨٣٦١٥فارس احمد عثمان ابراهيم١١٧٧٥ ٤٨.٥
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٥٠.٥٢١.٥٣٧.٥٣٠١٧٥.٥١٧.٥٢٥١٥فارس سليمان عبدهللا سليمان١١٧٧٦ ٣٦

٥١٣٠.٥٣٨٣١١٩١.٥١٧٣٤١٥فارس عطية غريب عطية١١٧٧٧ ٤١

٦١.٥٣٣٤٥٣١.٥٢١٧١٨٣٤١٥دمحم ابراهيم عبدالعاطي شحاته١١٧٧٨ ٤٦

٥١٢٥.٥٤٥٣١١٩٨.٥١٧٣٥١٥دمحم احمد دمحم احمد مطاوع١١٧٧٩ ٤٦

٦١.٥٣٠٤٧٣١.٥٢١٥١٨٣٥١٥دمحم احمد دمحم دمحم١١٧٨٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢١٤١٧.٥٣٣١٥دمحم السيد بدير دمحم١١٧٨١ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠دمحم السيد علي احمد١١٧٨٢ ٠

٦٢٣٠٤٦.٥٣١.٥٢٢١١٧.٥٣٨١٥دمحم بالل احمد ناجى عبدالصمد خليفه١١٧٨٣ ٥١

٦٢.٥٢٤.٥٤٥.٥٣٢٢٠٩.٥١٨٣٥١٥دمحم حمادة عبدالحميد عبد الحفيظ١١٧٨٤ ٤٥

٥٣٣٤٤٥٣٠٢٠٧١٢٣٨١٣.٥دمحم رزق غريب عطية١١٧٨٥ ٤٥

٦٧.٥٣٤٤٧٣٠٢٢٥١٥٣٩١٥دمحم شعيب سعيد علي١١٧٨٦ ٤٦.٥

٦٢٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٢٣٨١٥دمحم صابر دمحم سعد١١٧٨٧ ٣٩

٦٣.٥٢٥٤٥٣٠٢٠٣.٥١٢.٥٣٧١٥دمحم عربى السيد سليمان١١٧٨٨ ٤٠

٥٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٧١٥٣٦.٥١٥دمحم محروس السيد دمحم١١٧٨٩ ٣٩

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٧١٥دمحم وحيد شعبان دمحم١١٧٩٠ ٤٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥١٦دمحم ياسر محمود غريب١١٧٩١ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٧٣٠٢١٣.٥١٥٣٢١٥محمود احمد دمحم احمد١١٧٩٢ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٥.٥١٦محمود عبدالناصر دمحم قاسم١١٧٩٣ ٤٧

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٦.٥١٥محمود عيد موسى حماد١١٧٩٤ ٤٥

٦٥.٥٣٦٤٥.٥٣٥.٥٢٢٩.٥١٥٤٠١٥.٥نادر عبدهللا عطية السيد١١٧٩٥ ٤٧

٦٠٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢٠٤١٢.٥٣٦.٥١٣.٥هاني دمحم سباعي علي١١٧٩٦ ٤٥

٤٨.٥٢١٤٧٣٠١٨٤.٥١٢٣٠١٥يوسف مجمد عبدهللا عبد الحميد١١٧٩٧ ٣٨

٦٠٣٤٤٥٣٠٢١٤١٥٣٤١٥يوسف دمحم كامل على١١٧٩٨ ٤٥

٦٥.٥٣٤٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٨.٥١٥يوسف نسيم مصطفى بدوى١١٧٩٩ ٤٥

٦٢٣٠.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٩١٥اسراء دمحم على عطية١١٨٠٠ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٨٢٤٤.٥١٥٣٥.٥١٦اسراء ممدوح السيد ابراهيم١١٨٠١ ٥٢

٧١.٥٣٤٤٨.٥٣٤.٥٢٣٦.٥١٥٣٦١٦.٥اسماء جمال على ابراهيم١١٨٠٢ ٤٨

٧٧.٥٣٧.٥٥٥٣٨٢٥٥.٥١٥٣٧١٦.٥اسماء على عبده عبدالرحمن١١٨٠٣ ٤٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٦٤٠١٦اميره عبدالجليل دمحم السيد١١٨٠٤ ٦٠

٦٧٣٠.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٢٩١٧.٥٣٧١٧.٥ايات مدحت برعي دمحم١١٨٠٥ ٤٦.٥

٧٨٤٠٥٤.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٧٣٩١٨ايمان على اسماعيل على١١٨٠٦ ٥٩.٥

٤٨٢٤٤٥٢٢.٥١٨٧.٥١٦٣٣.٥١٨ايمان دمحم عبدالرحمن عثمان١١٨٠٧ ٤٨
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٦٠٣٠٤٥٢٣٢٠٨١٧.٥٣٤.٥١٦.٥ايه حسانين السيد ابراهيم١١٨٠٨ ٥٠

٤٤.٥٢٢.٥٣٨.٥٢٣١٧٤١٥.٥٣٤١٦.٥ايه سليمان نصار سليمان١١٨٠٩ ٤٥.٥

٤٠٢٢.٥٣٢.٥٢٣.٥١٥١١٦٢٣١٦ايه شوقي عطية صالح١١٨١٠ ٣٢.٥

٥٣.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٩٤١٧.٥٣٧١٦ايه صابر عبدالرحمن عبد الحفيظ١١٨١١ ٤٨.٥

٦٨٣٤.٥٣٨.٥٣٦٢٢٤١٧.٥٣٨.٥١٦.٥ايه صالح علي محمود١١٨١٢ ٤٧

٧٣.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٦٢٥٨١٧.٥٤٠١٦ثريا احمد دمحم احمد١١٨١٣ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٤.٥١٧٤٠١٦.٥خلود دمحم عبدالغفار دمحم١١٨١٤ ٥٦.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦١٧٤٠١٦.٥داليا عيسي عبده عبدالرحمن١١٨١٥ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٥٣٩٢٧١.٥١٧٣٥١٨رحمة شعبان يوسف عبدالعزيز١١٨١٦ ٥٩

٦٠٣٤.٥٤٦٣١.٥٢٢٠١٨٣٨١٧.٥رحمة متولى عبدالفتاح سويلم١١٨١٧ ٤٨

٧٤٣٥٥٤٣٦.٥٢٥٥.٥١٨٣٦١٦روان عبدالمنعم احمد دمحم١١٨١٨ ٥٦

٦٧.٥٣٦٤٥٣١٢٢٦١٧٣٤١٦زينب خليل عيد ابراهيم١١٨١٩ ٤٦.٥

٥٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٧١٦.٥٣٧١٥ساره دمحم على عطية١١٨٢٠ ٤٦.٥

٤٣٢٣٣٨.٥٣٠.٥١٨٠١٨٣٨١٥.٥سعاد نصر دمحم عبده١١٨٢١ ٤٥

٤٩.٥٢٣.٥٣٨٣٠١٨٦١٨٣٧١٥سماح عالء السيد دمحم١١٨٢٢ ٤٥

٤٣.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٨٤١٧.٥٣٠١٥.٥سماح عيد جمعان سالم١١٨٢٣ ٤٨.٥

٦٦.٥٣١٣٦.٥٣٠٢١٢١٦.٥٣٨١٦شاهندا سعيد احمد سالم١١٨٢٤ ٤٨

٧٣.٥٣٤٤٥٣٤٢٣٧١٧٣٧١٧شيماء ثروت دمحم جودة١١٨٢٥ ٥٠.٥

٧١.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٩١٦شيماء سعيد فتحى ابوساطى١١٨٢٦ ٤٥

٧٣٣٣.٥٥٢٣٢.٥٢٣٩.٥١٥٤٠١٥.٥شيماء عماد ابراهيم العوضى١١٨٢٧ ٤٨.٥

٧١.٥٣٢٤٥٣٢.٥٢٣٢١٥٣٩١٦عزه الشحات دمحم السيد١١٨٢٨ ٥١

٦٠٢٥.٥٣٨.٥٢٢١٨٢.٥١٥٣٧١٦فاتن دمحم مختار سليمان١١٨٢٩ ٣٦.٥

٧٨.٥٣٦٥٨٣٨٢٦٩.٥١٥٤٠١٦فاطمه علي عبدالعظيم علي١١٨٣٠ ٥٩

٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٩.٥١٥٣٧١٦فاطمه عماد ابراهيم عيد١١٨٣١ ٤٨

٦٨.٥٣٣٤٥.٥٣٥.٥٢٢٨١٥.٥٣٨١٧فاطمه فيصل السيد ابراهيم١١٨٣٢ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٣٨.٥١٥٣٨.٥١٦فاطمه دمحم احمد السيد١١٨٣٣ ٤٨.٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١١٣.٥٣٨.٥١٧فاطمه مفرج مسلم سليم١١٨٣٤ ٤٢.٥

٦٦٣٠٤٨٣٣٢٢٥.٥١٥٣٧١٥.٥فايزة فتوح دمحم عبدالحميد١١٨٣٥ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٨٣٧٢٦٢١٥.٥٤٠١٦منةهللا السيد منصور علي١١٨٣٦ ٥٥

٧٧.٥٣٦٥٦٣٩.٥٢٦٥١٥٤٠١٦منةهللا بركات دمحم احمد١١٨٣٧ ٥٦

٧٢٣٠٤٩.٥٣٠٢٣٤١٥٣٨.٥١٦منةهللا محمود سعيد دمحم١١٨٣٨ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٩٥٥٣٨٢٦٥.٥١٥٤٠١٦منه عبد ربه عادل دمحم١١٨٣٩ ٥٦
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٧٢.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٠٢٣٦.٥١٥٣٨.٥١٦ناريمان على دمحم ذكى١١٨٤٠ ٤٨

٧٣.٥٣٧.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥.٥٣٧١٦نجالء ابراهيم دمحم دمحم١١٨٤١ ٥٦

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٤.٥٢٢٨.٥١٥٣٨.٥١٦نجية ابراهيم عبدالعال ابراهيم١١٨٤٢ ٥٠

٧٣.٥٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٥٨.٥١٥٣٧١٦ندي ابراهيم دمحم دمحم١١٨٤٣ ٥٦

٦٦٣١٤٨٣١.٥٢٢٢.٥١٥٣٧١٥.٥ندى ماهر موسى دمحم١١٨٤٤ ٤٦

٧٢.٥٣٥٥٠٣٧٢٤٥.٥١٥.٥٤٠١٦نورا الهادي عبدهللا اسماعيل١١٨٤٥ ٥١

٦١.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٤.٥١٥.٥٣٩١٦نورهان ابراهيم عبدالعال ابراهيم١١٨٤٦ ٤٦

٧٦٣٣.٥٥٤٣٤.٥٢٥٦١٦٣٩١٦نورهان صالح سعد سليم١١٨٤٧ ٥٨

٧٠٣٠.٥٥١٣٣.٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٨١٦نورهان دمحم مصطفي اسماعيل١١٨٤٨ ٥٢.٥

٦٠٢٦٤٥٢١١٩٧١٥.٥٣٨١٥.٥هاجر عبدالسالم مصطفى عبدالسالم١١٨٤٩ ٤٥

٦٢٣٠٤٦٣٠٢١٥١٦٣٩١٦هاجر هشام عبدالعال ابراهيم١١٨٥٠ ٤٧

٧٤.٥٣٥.٥٥٥٣٩٢٤٩١٥.٥٣٨١٥.٥هدي صالح عبدالرحمن حمود١١٨٥١ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٢٣٢١٦١٥٣٨١٦ياسمين السيد دسوقي عبدالسالم١١٨٥٢ ٤٨

٧٣.٥٣٦.٥٥٤٣٧.٥٢٦٠١٦٤٠١٦ياسمين دمحم عادل دمحم١١٨٥٣ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٤٥٠.٥٣٢.٥٢٤٤.٥١٦٣٩١٦ياسمين مصباح دمحم دمحم١١٨٥٤ ٥٥

٦٤.٥٣١٥٠٣٣.٥٢٢٥.٥٠٣٧.٥١٦.٥احمد علي عطية علي٢٢٦٨٣ ٤٦.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٤٢١٤.٥٠٣٦١٦تامر السيد ابراهيم حسن٢٢٦٨٤ ٤٥

٦٥.٥٣٢.٥٥٢٣٢٢٣٤٠٣٦.٥١٥.٥عبد هللا حسن السيد خليل٢٢٦٨٥ ٥٢

٦٧.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٢٥٠٣٥١٦كريم مصباح فوزي عيسي٢٢٦٨٦ ٤٥

٦٩٣٢٥١.٥٣١٢٣٨.٥٠٣٧١٦دمحم جعفر شحاتة دمحم٢٢٦٨٧ ٥٥
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القصاصين السويدات ع ماالدارة المدرسة
٧٦٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٥٦١٥٣٧١٦ابراهيم خالد عبدالرحيم نصار١١٨٥٥ ٥١

٧٣.٥٣٧.٥٥١٣٧.٥٢٤٤.٥١٥٣٧١٥.٥ابراهيم رياض حسين علي١١٨٥٦ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥١٥٣٩١٦ابراهيم دمحم عبدهللا حسن١١٨٥٧ ٥٨

٧١٣٧.٥٥١٣٥٢٤٨.٥١٥٣٩١٦.٥احمد ابراهيم أحمد عبدالمقصود١١٨٥٨ ٥٤

٥٣.٥٣٦٤٥٣٣.٥٢٠٨١٥٣٤.٥١٥احمد اسامة عبدالعظيم نصار١١٨٥٩ ٤٠

٧٤.٥٣٧٤٦٣٠٢٣٦.٥١٥٣٩١٥.٥احمد جميل سالم على١١٨٦٠ ٤٩

٧٥٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٦٢١٥٣٧١٥احمد حسن احمد عبدالعزيز١١٨٦١ ٥٧

٧٤.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٥١٥٤٠١٥.٥احمد حسن عبدهللا عودة١١٨٦٢ ٥٤

٧٧.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٥٣٩١٦.٥احمد سالم عبدهللا حسن١١٨٦٣ ٥٩.٥

٦٠.٥٣٣٤٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٧١٥احمد صالح دمحم الهادى١١٨٦٤ ٤٨

٧٨٣٩٥٥٤٠٢٦٧.٥١٥٣٩١٦.٥احمد عبدالبارى عبدهللا على١١٨٦٥ ٥٥.٥

٧٤٣٨.٥٥٢.٥٣٦٢٥٥١٥٣٩١٦.٥احمد عبدالحميد دمحم احمد١١٨٦٦ ٥٤

٦٦.٥٣٥٤٩٣٣٢٣٦.٥١٥٤٠١٥احمد عبدالرحمن سليمان فرج١١٨٦٧ ٥٣

٧٨٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٨١٥٣٩١٦احمد عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالرحيم١١٨٦٨ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٥٣٩٢٦٢١٥٤٠١٥احمد عبدهللا عبده عبدهللا١١٨٦٩ ٥١

٧٦.٥٣٩٥٠٣٦.٥٢٤٧١٥٤٠١٥.٥احمد عبده أحمد عبدهللا١١٨٧٠ ٤٥

٧٨٤٠٥٥٣٨٢٦٧١٥٤٠١٥.٥احمد دمحم حسن دمحم١١٨٧١ ٥٦

٦٢.٥٣٤.٥٤٧٣٠٢١٩١٥٣٧١٥.٥احمد دمحم عبدهللا دمحم١١٨٧٢ ٤٥

٦٢٣٦٤٧.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٩١٦احمد دمحم دمحم حسين١١٨٧٣ ٤٦

٤١.٥٣٣٤٥٣٠١٩١.٥١٥٣٦١٥اسالم صالح احمد عبدهللا١١٨٧٤ ٤٢

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٥١٥٣٤١٥ايمن أحمد السيد محمود١١٨٧٥ ٤٧

٧٥٣٥٤٦.٥٣٧.٥٢٤٠١٥٣٩١٧ايمن دمحم حسين دمحم١١٨٧٦ ٤٦

٥٣٣٠.٥٤٥.٥٣٥٢١١١٣٣٧١٥ايهاب احمد السيد محمود١١٨٧٧ ٤٧

٥٣٣٢٣٨٣٢.٥٢٠٠.٥١٢٣٣.٥١٣.٥ايهاب عبده دمحم حسين١١٨٧٨ ٤٥

٦٤.٥٣٢٤٥.٥٣٨.٥٢٢٧.٥١٥٣٤.٥١٥حسن احمد ابراهيم عبدهللا١١٨٧٩ ٤٧

٧٠.٥٣٨٤٩.٥٣٨.٥٢٥١١٥٣٦.٥١٦.٥حسين حسن حسين علي١١٨٨٠ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٨٤٨٣٧٢٣٩.٥١٥٣٩١٥خالد دمحم مصطفى عبدالكريم١١٨٨١ ٥٠

٧١.٥٣٩٤٥.٥٣٧.٥٢٤١.٥١٥٣٦.٥١٥رضا دمحم سالم دمحم١١٨٨٢ ٤٨

٧٥.٥٣٩٥١٣٩٢٦٢.٥١٥٣٩١٥زاهر سليمان عطية دمحم١١٨٨٣ ٥٨

٦٨.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦٢٤٩.٥١٥٣٨١٥زياد اسامة عبدالعزيز حسن١١٨٨٤ ٥٥

٦٥٣٥٤٨٣٦٢٣٥١٥٣٧١٦سالم عبدهللا سالم دمحم١١٨٨٥ ٥١
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٧٥.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٨١٥.٥سالم دمحم سالم دمحم١١٨٨٦ ٦٠

٤٨.٥٣٣٤٥٣٠.٥١٩٨١٣٣٠٢٠سعيد على حسين دمحم١١٨٨٧ ٤١

٧٢.٥٣٧٤٨٣٩٢٤٤.٥١٥٣٨١٥.٥سيف سليم صقر دمحم١١٨٨٨ ٤٨

٦٢.٥٣١.٥٤٥٣٧٢٢٣١٥٣٥١٥عبدالحميد دمحم عبدالحميد دمحم١١٨٨٩ ٤٧

٦٠.٥٣٦.٥٤٥٣٧.٥٢٢٥.٥١٥٣٨١٥عبدالرحمن محمود عبدالعزيز علي١١٨٩٠ ٤٦

٥٣٣٦.٥٤٧٣٨٢٢٢.٥١٥٣٦١٥عبدالرحيم خليل عبدالرحيم عبدالمالك١١٨٩١ ٤٨

٧٧٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦١٧.٥٣٨١٥عبدالعظيم السيد عبدهللا سليم١١٨٩٢ ٥٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٦٧.٥١٥٣٩١٥عبدهللا حسن عبدهللا سليم١١٨٩٣ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٥٣٩١٧.٥عبده دمحم عبده عبدالغفار١١٨٩٤ ٥٩.٥

٧٤٣٨٥٩.٥٣٨.٥٢٦٥١٧٤٠١٦عالء الدين طلبة عبدالعزيز سليم١١٨٩٥ ٥٥

٧٠٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٦٠١٦٤٠١٥عمر سليمان دمحم حسين معالي١١٨٩٦ ٥٤

٧٨.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٢.٥١٦٣٩١٥عمر دمحم عبدالعزيز على١١٨٩٧ ٥٦

٦٢٣٤٥٤.٥٣٥.٥٢٣١١٥٣٩١٥كامل خليل عبدالرحيم حسن١١٨٩٨ ٤٥

٦٢.٥٣٧٥٠.٥٣٤٢٢٩١٦٣٨.٥١٥.٥كامل دمحم كامل دمحم١١٨٩٩ ٤٥

٥٣٣٥٤٩.٥٣٣٢١٢.٥١٦٣٥.٥١٥كريم عالء عبدالعزيز حسن١١٩٠٠ ٤٢

٧١٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٥كمال اسماعيل عبدالمنعم مسعود١١٩٠١ ٥٨

٦٢.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥.٥٢٣٨١٦.٥٣٩١٥دمحم احمد دمحم حسين دمحم١١٩٠٢ ٥١

٦٩.٥٣٦٥٢.٥٣٦٢٥١١٦.٥٤٠١٥دمحم صالح حسن على١١٩٠٣ ٥٧

٤٩.٥٣٠٤٧٣٧٢٠٣١٥٣٣١٥دمحم عبدهللا زنزون سالم١١٩٠٤ ٣٩.٥

٧٦٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٠.٥١٦.٥٣٩١٥دمحم عبده علي دمحم١١٩٠٥ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤١٥٤٠١٥دمحم محمود احمد محمود١١٩٠٦ ٥٩

٦٠٣٩.٥٥٤.٥٣٤٢٣٦١٦٣٦١٥دمحم منصور فتحي منصور سالم١١٩٠٧ ٤٨

٥٣.٥٣٨.٥٤٥٣٦٢٢٠١٦.٥٣٩١٥دمحم ياسر حسن خليفة١١٩٠٨ ٤٧

٦٠٣٩٤٥٣٦٢٣٠.٥١٥.٥٤٠١٥محمود ابراهيم دمحم السيد١١٩٠٩ ٥٠.٥

٦٧.٥٤٠٤٧٣٨٢٤٧١٥٣٥١٥.٥محمود عبدالباري عبده حسن١١٩١٠ ٥٤.٥

٧٢٣٩٤٥٣٢٢٣٧١٥٣٥.٥١٥.٥محمود فيصل حسن عبدهللا١١٩١١ ٤٩

٧٧٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٦مصطفى عبدهللا دمحم خليفة١١٩١٢ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣١٥.٥٣٦.٥١٥مصطفى دمحم احمد دمحم١١٩١٣ ٥٨

٧١.٥٣٩٥١٣٨.٥٢٥٥.٥١٦٣٥.٥١٥نادر عبدالحميد على دمحم١١٩١٤ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٦٢٥٦١٦٣٥.٥١٧يوسف حسن عودة احمد١١٩١٥ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦٨١٥.٥٣٦.٥١٥.٥يوسف دمحم عبدالعزيز محمود١١٩١٦ ٥٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٦٣٩٢٧١.٥١٧٣٦.٥١٥ابمان احمد عبدهللا السيد١١٩١٧ ٦٠
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٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٥اسراء عبدالحميد عبدة عبدالغفار١١٩١٨ ٥٩

٧٦٤٠٥٨٣٩٢٧١١٨٣٦.٥١٥.٥اسماء حسام سالم دمحم١١٩١٩ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٨٣٦.٥١٥االء جمال دمحم عبدالعزيز١١٩٢٠ ٦٠

٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٥١٧.٥٣٨.٥١٥االء عبده علي دمحم١١٩٢١ ٥٩

٧٢.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٥٦١٦.٥٣٦.٥١٥االء مصطفى عبدهللا السيد١١٩٢٢ ٥٦

٧٧٤٠٥٦٣٩٢٦٩.٥١٧٣٩١٥الشيماء على عبدهللا دمحم١١٩٢٣ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٤١٧٤٠١٥الفت دمحم كامل حسن١١٩٢٤ ٥٩

٤٧.٥٣٧.٥٤٥٣٠٢٠٦.٥١٦.٥٣٥١٥امانى سالم عبدهللا على١١٩٢٥ ٤٦.٥

٦٩٣٠٥٦٣٧.٥٢٤٧.٥١٨٣٨.٥١٥اماني صالح الدين كامل ابراهيم١١٩٢٦ ٥٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٨.٥١٥امل ايمن حسين الشافعى١١٩٢٧ ٥٨

٥٢.٥٣٠٥٠.٥٣٤٢٢١١٦٣٢.٥١٥امل دمحم عبدهللا دمحم١١٩٢٨ ٥٤

٧٨٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٠١٨.٥٣٧.٥١٥.٥امنية بدران سليمان عبدهللا١١٩٢٩ ٥٣

٦٣٣٠.٥٥١.٥٣٤٢٣٢١٧.٥٣٥.٥١٥.٥ايمان احمد دمحم حسين١١٩٣٠ ٥٣

٦٦٣٠٥٠٣٤٢٣٥١٨.٥٣٠١٦ايمان حسين سالم على١١٩٣١ ٥٥

٦٤.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٠.٥١٨.٥٣٥١٥ايمان عبدالحميد عبدهللا دمحم١١٩٣٢ ٥٠

٧٧.٥٣٣.٥٥٦.٥٣٩٢٦٠.٥١٨.٥٣٥١٥ايمان عبدهللا حسين حسن١١٩٣٣ ٥٤

٧٣٣٣.٥٥٥.٥٣٨٢٥٦١٧.٥٣٨١٥ايمان عبدهللا دمحم عبدهللا١١٩٣٤ ٥٦

٧١٣٤.٥٥١٣٤.٥٢٤٣١٥.٥٣٦١٥ايمان دمحم عبدهللا حسن١١٩٣٥ ٥٢

٧٤٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٤٤١٧.٥٣٧.٥١٥.٥ايه حسام حسن عبدالكريم١١٩٣٦ ٤٧

٧٣٣٤.٥٥٠.٥٣٥٢٤١.٥١٦.٥٣٧١٥.٥ايه حسن عبدالعزيز حسن١١٩٣٧ ٤٨.٥

٧٤.٥٣٥٤٩٣٤.٥٢٤٥١٧.٥٤٠١٥ايه حسين احمد حسين١١٩٣٨ ٥٢

٧٦.٥٣٨.٥٥٣٣٧.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٧١٥ايه سليمان عبدهللا سليمان١١٩٣٩ ٥٥

٦٠.٥٣٦.٥٤٧.٥٣١٢٢٢.٥١٦.٥٣٦١٥ايه عياد عبدالدايم حسين١١٩٤٠ ٤٧

٧٥٣٨٥٠.٥٣٦.٥٢٥٥١٧٣٨١٥ايه فايز عبدهللا حسن١١٩٤١ ٥٥

٦٦٣٤.٥٥٠.٥٣١٢٣٤١٧٣٧١٥خلود خالد السيد حسن١١٩٤٢ ٥٢

٧٥.٥٣١٤٨٣٣٢٣٨.٥١٥.٥٣٥١٥دعاء حسين عبده عبدهللا١١٩٤٣ ٥١

٦٥٣٠.٥٤٨٣٠٢١٨.٥١٦.٥٣٦١٥دعاء عبدالحميد احمد سالم١١٩٤٤ ٤٥

٧٦٣٦٥٤٣٣.٥٢٥٢.٥١٧٣٩١٥ذكري دمحم سليم دمحم١١٩٤٥ ٥٣

٦٨.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٧٢٤٩.٥١٥٣٩١٥رانيا عبدالحميد عبدالبارى عبده١١٩٤٦ ٥٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٧٢٥٩١٥٣٩١٥رحاب زنزون سليمان عبدهللا١١٩٤٧ ٥٤.٥

٦٠.٥٣٥٥٣.٥٣٧.٥٢٣٣١٥٣٥١٥رحمة اشرف فاروق علي١١٩٤٨ ٤٦.٥

٤٥٣٢.٥٣٨٢٤.٥١٨٠١٥٣٢١٣رحمة مسعود سالمة عبدالسالم١١٩٤٩ ٤٠
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٧٥.٥٣٩٥٧٣٧٢٦٥.٥١٦.٥٣٩١٥روفيدة حمدي احمد مصطفي١١٩٥٠ ٥٧

٤٦٣٦.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٠٠.٥١٦.٥٣٨١٢.٥روفيدة سعيد موسى على١١٩٥١ ٤٢

٦٠٣٦.٥٤٦.٥٣٠٢١٨١٥٣٥١٥زهراء حسن دمحم حسين عودة١١٩٥٢ ٤٥

٦٨.٥٣٨.٥٤٥٣٠٢٢٧١٥٣٤.٥١٥ساره سالم على سالم١١٩٥٣ ٤٥

٧٣٣٤.٥٤٧٣٢٢٤٠.٥١٥٣١.٥١٥شيماء اسامة سليمان دمحم١١٩٥٤ ٥٤

٦٥٣٢٤٦٣٠٢٢٤١٥٣٦١٥شيماء جمال عبده على١١٩٥٥ ٥١

٦٩٣١.٥٤٧٣٠٢٢٦.٥١٥٣٦١٥.٥شيماء صبحى دمحم عبدالسالم١١٩٥٦ ٤٩

٧٤.٥٣٧.٥٥٢٣٧٢٥٥١٥٣٦١٥علياء احمد عبدالغنى ابراهيم١١٩٥٧ ٥٤

٤٨.٥٣١٤٧٣١.٥٢٠٣١٣.٥٣٠١٥فاطمه عبده حسن عبدالعزيز١١٩٥٨ ٤٥

٧٠٣٥.٥٥٢٣٥٢٤٧١٦٣٨١٦مروى خالد حسين علي١١٩٥٩ ٥٤.٥

٥٠٣١.٥٤٧.٥٣٤.٥٢١٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٥مريم السيد الشافعى حسين١١٩٦٠ ٤٧

٧١.٥٣٦٤٩٣٧٢٤٦١٥٣٨١٦مريم راغب دمحم السيد١١٩٦١ ٥٢.٥

٥٢٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٢١٥مريم سعد دمحم عبدالسالم١١٩٦٢ ٤٧

٦٣٣١.٥٤٩٣٣٢٢٣.٥١٥٣٣١٥مريم سمير عبده على١١٩٦٣ ٤٧

٧٧.٥٣٩٥٦٣٨٢٦٩.٥١٥٣٦١٥مريم شرقاوى حسين حسن١١٩٦٤ ٥٩

٦٤٣٠٥١.٥٣٦٢٢٧.٥١٥٣٠١٥مريم عليان عبدهللا عبدالكريم١١٩٦٥ ٤٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٨١٥مريم دمحم حسن الشافعى١١٩٦٦ ٥٩.٥

٥٢٣٠٤٥٣٠١٩٥١٢.٥٣٢١٥منةهللا جودة احمد سالم١١٩٦٧ ٣٨

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٩.٥١٨٣٦١٥منه احمد سالم علي١١٩٦٨ ٥٧

٧٠٣٨.٥٥١٣٥.٥٢٤٩١٦٣٥١٥منه عبدالكريم عبدهللا عبدالكريم١١٩٦٩ ٥٤

٦٨٣٧٤٨٣٣.٥٢٣٩.٥١٥٣٥١٥منه دمحم احمد دمحم١١٩٧٠ ٥٣

٧٩.٥٤٠٥٤٣٨.٥٢٦٨١٥٤٠١٥.٥منى حسن كامل دمحم١١٩٧١ ٥٦

٧١٣٨.٥٥٢٣٦.٥٢٥٠١٥٣٩١٥.٥موده دمحم سالم دمحم١١٩٧٢ ٥٢

٧٢٣٨٥٢.٥٣٥.٥٢٥٠١٥٣٩١٦ندا احمد سليمان حليفى١١٩٧٣ ٥٢

٧٩٣٩٥٧.٥٣٨٢٧٢.٥١٥٣٢١٥ندا احمد محمود ابراهيم١١٩٧٤ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٨١٦ندا رشدي فاروق علي١١٩٧٥ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٨٣٢.٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٧١٦.٥ندا صبحى احمد حسين١١٩٧٦ ٤٦

٦٧٣٢.٥٤٧.٥٣٤٢٢٦١٦٣٤.٥١٥.٥ندى السيد دمحم ابراهيم١١٩٧٧ ٤٥

٧١٣٤.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٣٥.٥١٦٣٨١٦ندى عبدهللا عبدالحميد دمحم١١٩٧٨ ٤٥

٧١٣٥٤٩.٥٣٥٢٤٦١٥٣٥١٦ندى عماد السيد عبدالعزيز١١٩٧٩ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٣٥٠.٥٣٤٢٣٥١٥.٥٣٧١٥.٥نورا جمعة عبدالكريم دمحم١١٩٨٠ ٤٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٦٤.٥١٥٣٩١٥.٥نورهان على دمحم عبدالمقصود١١٩٨١ ٥٢
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٦٢٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢١٨١٥٣٨١٥.٥نورهان دمحم عبدالباسط احمد١١٩٨٢ ٤٦

٥٣٣٤٤٥.٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٣٤١٥.٥نيره السيد سالم سليمان١١٩٨٣ ٤٢

٧٥٣٣٤٧٣٠.٥٢٣٤.٥١٥٣٥.٥١٦نيره فوزى عبده عبدهللا١١٩٨٤ ٤٩

٧٥٣٥.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٤٥.٥١٥٣٧.٥١٦نيفين حسين ابراهيم عنين١١٩٨٥ ٥٢

٦٢٣١.٥٤٨٣٠٢١٦.٥١٥٣٥.٥١٦هاجر عادل سليمان سالم١١٩٨٦ ٤٥

٧٠٣٣٤٧٣٤٢٣٢١٥٣٦١٦هالة ايمن عبده حسن دمحم١١٩٨٧ ٤٨

٤٦٢٣.٥٤٥٣٠١٨٩.٥١٥٣٠١٥.٥هايدي السيد احمد عبدالكريم١١٩٨٨ ٤٥

٦٤٣٠٤٧٣١.٥٢٢١١٥٣٦١٦هدى رجب سالم دمحم١١٩٨٩ ٤٨.٥

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٩١٣.٥٣١١٥هناء دمحم حسين عليان١١٩٩٠ ٤٠

٧٩٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٧١١٧٣٧١٦.٥ياسمين احمد حسن عبدهللا١١٩٩١ ٦٠

٧٠٣٣٤٨٣٣٢٣٠١٥٣٦١٦ياسمين حسين دمحم ابراهيم١١٩٩٢ ٤٦

٥٢.٥٢٦٤٩٣٣٢٠٢.٥٠٣٣.٥١٥.٥ابراهيم دمحم احمد عبدهللا٢٢٦٨٨ ٤٢

٦٣٣٠٤٦.٥٣٣.٥٢١٨٠٣٦.٥١٥.٥احمد حسن عبد العزيز دمحم٢٢٦٨٩ ٤٥

٤٤٣٠٤٥٣١١٨٨٠٣٠١٥رفعت نبيل رفعت دمحم احمد٢٢٦٩٠ ٣٨

٤٦٣١٤٥٣٠.٥١٩٣.٥٠٣٦.٥١٥عبد هللا عبد الحميد سيد سليمان٢٢٦٩١ ٤١

٧٦٣٧.٥٥٠٣٩.٥٢٥٨.٥١٦٣٨.٥١٧احمد دمحم ابراهيم٢٤٠٠٧ ٥٥.٥
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القصاصين الشيخ غريب االعداديةاالدارة المدرسة
٧٦٣٧.٥٥١.٥٣٩٢٥٩١٨٣٩١٧.٥ابراهيم حسن دمحم دمحم١١٩٩٣ ٥٥

٤٥٣٨٤٥.٥٢٢١٩٥.٥١٦.٥٤٠١٧احمد السيد عبدهللا سالمة١١٩٩٤ ٤٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٣٢٥١.٥١٧٣٨١٧.٥احمد السيد دمحم عبدالمقصود١١٩٩٥ ٥٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٢٨.٥١٧٣٦١٧احمد ايمن دمحم السيد١١٩٩٦ ٤٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٢.٥١٧٣٩١٧احمد سليم احمد سليم١١٩٩٧ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧٤٠١٧احمد صابر جبر خليل١١٩٩٨ ٥٩.٥

٧٦٣٨.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٥١٧٣٨١٦احمد علي عبدالسالم احمد علي١١٩٩٩ ٥٨.٥

٤٨٣٠.٥٤٥٢٢.٥١٩٣١٥.٥٣٥.٥١٦احمد عماد مهدى دمحم١٢٠٠٠ ٤٧

٧٦٤٠٥٨.٥٣٩٢٦٣١٧٣٩١٨.٥احمد فكرى دمحم خليل١٢٠٠١ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٧٥٨.٥٣٨.٥٢٥٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٧احمد دمحم احمد سالم١٢٠٠٢ ٤٦

٧١٣٥.٥٤٨.٥٣٧.٥٢٣٧.٥١٧.٥٣٥١٧.٥احمد دمحم عبدالجليل عبدالعزيز١٢٠٠٣ ٤٥

٧٨٣٨.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٧.٥١٨احمد دمحم عبدالسالم عبدالعزيز١٢٠٠٤ ٥٧

٤٩٣٢.٥٤٧٢٣١٩٨.٥١٧٣٣.٥١٧.٥اسامة دمحم السيد دمحم١٢٠٠٥ ٤٧

٧٩٣٦.٥٥٨.٥٣٩٢٦٩١٧.٥٣٥.٥١٦.٥اسالم عبدهللا عبدالسالم حسن١٢٠٠٦ ٥٦

٧٩٣٦.٥٥٨٣٨٢٦٤١٨٣٧.٥١٨السيد احمد السيد عبدالفتاح١٢٠٠٧ ٥٢.٥

٦١٣٢.٥٥١.٥٣٠٢٢٣١٨٣٤١٧.٥السيد غريب دمحم دمحم١٢٠٠٨ ٤٨

٦٢.٥٣٣.٥٥٥٣٠٢٢٨١٩٣٤١٨السيد ياسر عبدالعزيز غانم١٢٠٠٩ ٤٧

٦٧.٥٣١.٥٥٣.٥٣٠٢٢٧.٥١٨٣٦١٧.٥ايمن احمد محمود يوسف١٢٠١٠ ٤٥

٦٠٣٢.٥٥٤٣٠٢٢٣.٥١٦٣٠١٧.٥حالد ابراهيم عبدالمولى دمحم١٢٠١١ ٤٧

٧٩٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٦١٨حسن عادل حسن عبدالفتاح١٢٠١٢ ٥٩

٧٦٣٦.٥٥٩٣٨٢٦٤.٥١٧.٥٣٦١٧.٥ذياد السيد محمود يوسف١٢٠١٣ ٥٥

٤٣.٥٢١.٥٣٤٢٠١٥٢١٥٢٥.٥١٥ربيع غريب احمد غريب١٢٠١٤ ٣٣

٥٣.٥٢٥٣٥٣٠١٨٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٧رمضان دمحم رمضان دمحم١٢٠١٥ ٤٥

٤٩٣٠٣٨٣٠١٩٢١٨٣٦١٦.٥سليمان عبدهللا حسين غنيمى١٢٠١٦ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٥٣٣.٥٢٠٩١٥٣٤.٥١٥.٥شهاب مسلم عبدالعال مهدى١٢٠١٧ ٤٥

٧٢٣٣.٥٤٥.٥٣٦٢٣٣.٥١٥٣٠.٥١٧.٥عبدالرحمن عادل عبدالرحمن نصار١٢٠١٨ ٤٦.٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٣١٦عبدالرحمن عبدهللا عبد الرحمن موسى١٢٠١٩ ٤٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٢٣٤.٥٢٣٨١٦٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن دمحم سمير احمد١٢٠٢٠ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٦.٥١٦عبدالرحمن محمود دمحم مصطفى١٢٠٢١ ٤٥

٥٣٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢٠٧١٥٣١.٥١٦.٥عبدهللا رفاعى دمحم عيسى١٢٠٢٢ ٤٥

٧٠.٥٣٠٤٩٣٤.٥٢٢٩١٥٣٥١٦.٥عبدهللا سامح حسن ابراهيم النجار١٢٠٢٣ ٤٥
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٦٨.٥٣٢.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٣٦١٥.٥٣٦١٦.٥عبدهللا دمحم اسماعيل دمحم١٢٠٢٤ ٤٦

٦٧٣٧٥٤٣٣.٥٢٤١١٥.٥٣٦١٥.٥عبدهللا دمحم شحاتة عبد العزيز١٢٠٢٥ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٧.٥٥٠٣٤٢٤٦١٦٣٨١٦.٥على حسن على ابراهيم١٢٠٢٦ ٥٦

٦٠٣٤.٥٤٥٣١٢٢٢.٥١٥٣٨١٦.٥على دمحم على سيداحمد١٢٠٢٧ ٥٢

٥٣.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢١٣١٥٣٨١٥.٥على منصور محمود سليم١٢٠٢٨ ٥١

٧٠٣٧.٥٥٢.٥٣٦٢٥٣١٥.٥٣٨١٦.٥عمر عزت احمد حسن١٢٠٢٩ ٥٧

٦٢.٥٣١٤٧.٥٣٣.٥٢٢٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٥عمرو خالد دمحم دمحم١٢٠٣٠ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٥٣٣٧٢٥٧١٦٣٨١٥.٥عمرو كامل عبدهللا عبدالرحمن١٢٠٣١ ٥٦

٧٠.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٥.٥فارس علي عبدالرحيم علي١٢٠٣٢ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥١١٥٣٨١٦.٥دمحم احمد دمحم سعيد١٢٠٣٣ ٥٤

٥٢٣٣.٥٤٦٣٠٢١٣.٥١٥.٥٣٧١٦دمحم السيد فتحى نصحى١٢٠٣٤ ٥٢

٥٢٣٦٤٩٣٤٢٢٠١٧٣٧١٥دمحم ايمن عبدالفتاح حسن١٢٠٣٥ ٤٩

٦٧.٥٣٦.٥٥٠٣٥٢٤٢١٨٣٧١٥.٥دمحم حسن السيد دمحم١٢٠٣٦ ٥٣

٧٢.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٨٣٦١٥.٥دمحم سعيد دمحم ابراهيم١٢٠٣٧ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٨٥٤.٥٣٥.٥٢٥٩.٥١٩٣٩١٧.٥دمحم عاطف ابراهيم عبده١٢٠٣٨ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٧٢١٩٣٨١٦.٥دمحم على السيد حسن١٢٠٣٩ ٥٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٨٣٨١٨دمحم غريب فتحي غريب١٢٠٤٠ ٥٨

٦١٣٢.٥٥٣.٥٣٦٢٣٥١٧.٥٣٦١٦دمحم فوزي دمحم اسماعيل١٢٠٤١ ٥٢

٧١.٥٣٦٥٤٣٦.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٨١٧دمحم مصطفى السيد دمحم١٢٠٤٢ ٥٢.٥

٦٠٣٠.٥٥٠٣٥٢٣٠.٥١٧.٥٣٧١٥.٥دمحم ممدوح دمحم عبدالعزيز١٢٠٤٣ ٥٥

٤٤٣٠٤٦.٥٣١.٥٢٠٣.٥١٧٣٤١٥محمود حسان عبدالهادي دمحم١٢٠٤٤ ٥١.٥

٥٤٣٥.٥٤٩٣٥.٥٢٢٤.٥١٦٣٧١٥محمود عماد الدين مسلم احمد١٢٠٤٥ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٧٢٤٤.٥١٨٣٧١٧محمود دمحم محمود يوسف١٢٠٤٦ ٥٣

٥١٣٤٤٩.٥٣١.٥٢١٧١٧.٥٣٦١٥.٥محمود وائل سعد سليمان١٢٠٤٧ ٥١

٦٦.٥٣٦.٥٥٢٣٥٢٤٤١٧.٥٣٦١٥معاذ دمحم احمد حسين١٢٠٤٨ ٥٤

٧١.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٨٣٨١٥نور عبدالرحمن ابراهيم فتحي١٢٠٤٩ ٥٧.٥

٤٣٣١٤٥٢٠.٥١٩٠١٦٣٤١٥هشام ابراهيم على دمحم١٢٠٥٠ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٦٥٦٣٧٢٥١١٧.٥٣٨١٦.٥يسرى السيد على دمحم١٢٠٥١ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٧٣٧٢٦٢.٥١٩٣٩١٦يوسف تامر دمحم محمود١٢٠٥٢ ٥٥.٥

٦٣٣٥.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٣٦١٩٣٤١٦يوسف عبدالعال منصور عبدالعال١٢٠٥٣ ٤٩.٥

٧٢٣٧٥٦.٥٣٥٢٥٤١٨.٥٣٢.٥١٧اسراء احمد حسن دمحم١٢٠٥٤ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٠.٥١٩.٥٣٩١٦.٥اسماء السيد دمحم عبدالرازق١٢٠٥٥ ٥٦
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٤٧٢٠٤٥٢٢١٨٢١٩.٥٣٠١٦.٥اسماء دمحم عبدالهادي دمحم١٢٠٥٦ ٤٨

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨٢٠٣٥.٥١٧.٥اسماء دمحم منصور ابراهيم١٢٠٥٧ ٦٠

٧٨٤٠٦٠٣٩٢٧٧٢٠٣٥.٥١٧.٥اسماء نسيم صابر موسى١٢٠٥٨ ٦٠

٧٨٣٥٥٨.٥٤٠٢٦٩.٥٢٠٣٦.٥١٦.٥االء ابراهيم حسن ابراهيم١٢٠٥٩ ٥٨

٦٩٣١٥٠.٥٣٣٢٣٢.٥٢٠٣٤١٦.٥االء حسن على دمحم١٢٠٦٠ ٤٩

٧٥٣٧٥٨٣٨.٥٢٦٤.٥٢٠٣٦.٥١٦.٥االء عماد دمحم منصور١٢٠٦١ ٥٦

٦٨٣٣٤٧.٥٣٥٢٣٧١٨.٥٣٥.٥١٥.٥االء مسلم دمحم دمحم١٢٠٦٢ ٥٣.٥

٧٨٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٢٢٠٣٤.٥١٧اماني سيف الدين السيد دمحم١٢٠٦٣ ٥٨.٥

٧٦٣٣.٥٥٥٣٨.٥٢٥٨٢٠٣٥.٥١٧امل ناصر سعد خليل١٢٠٦٤ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥.٥٢٠٣٦١٦امنية جمال متولى بكرى١٢٠٦٥ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٩٣٩٢٦٩٢٠٣٤١٧اميره خليل ابراهيم دمحم١٢٠٦٦ ٥٨

٧٠٣٠٤٥٣٧.٥٢٣٢.٥١٩.٥٣٤١٦ايمان السيد فؤاد عبدالعزيز١٢٠٦٧ ٥٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥٢٠٣٤.٥١٧.٥ايمان رضا عبدالفتاح حسن١٢٠٦٨ ٥٩

٧٩.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١٢٠٣٤١٦.٥ايمان دمحم عبدالرحمن عبدالعزيز١٢٠٦٩ ٥٨

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥٢٠٣٦١٧ايناس عماد عبدالعظيم عبد الجليل١٢٠٧٠ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٦٢٠٣٤١٧.٥ايه احمد حجازي احمد١٢٠٧١ ٥٩

٦٥٣٠٤٧.٥٣٥٢٢٦.٥١٩٣٣١٦ايه سامى عبدالهادى دمحم١٢٠٧٢ ٤٩

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥٢٠٣٥.٥١٦.٥ايه دمحم سليمان دمحم١٢٠٧٣ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٧٣٨.٥٢٦٣٢٠٣٥.٥١٧تسنيم شعبان دمحم عيسى١٢٠٧٤ ٥٦

٦٦٣٠٥٢٣٦٢٣٦.٥٢٠٣٣١٦حبيبة على عبدالسالم حسين١٢٠٧٥ ٥٢.٥

٧٧٣٧.٥٥٤٣٧٢٦٠١٧٣٧١٧حسناء عماد عبدة السيد١٢٠٧٦ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٥٥١.٥٣٥٢٥٥١٧٣٩١٨حنين ابراهيم عبدالحميد دمحم١٢٠٧٧ ٥٨

٥٤٢٣٤٥٢٢١٨٩١٦٣٨١٧.٥دهب حسام ابراهيم عبدالمنعم١٢٠٧٨ ٤٥

٧٧٣٥٥٠٣١٢٤٦١٦.٥٣٨١٧دينا عبدهللا حسن ابراهيم١٢٠٧٩ ٥٣

٦٩.٥٢٤٥٢٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣٨١٧.٥راندا هشام عبده خليل١٢٠٨٠ ٥٧

٧٨.٥٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٧٣٨١٧رحاب صالح السيد دمحم١٢٠٨١ ٥٨.٥

٧٨٣٧.٥٦٠٤٠٢٧٢١٧٣٨١٧رحمة عامر دمحم السيد١٢٠٨٢ ٥٦.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٧٣٨١٧رفيدة رجب احمد داؤد١٢٠٨٣ ٥٨.٥

٧٨٣٧.٥٥٩٣٩٢٧١١٧٣٨١٧رقيه محمود دمحم عبدالرحمن١٢٠٨٤ ٥٧.٥

٧٣٣٠٥٤٣٣.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥رنا دمحم عبدالعزيز عبد الحليم١٢٠٨٥ ٥٠

٦٣٣٠٤٩٣٠.٥٢٢٣.٥١٧٣٨١٦.٥روان اشرف فتحي عبدالعزيز١٢٠٨٦ ٥١

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٩١٨شروق سليمان عبده خليل١٢٠٨٧ ٥٧.٥
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٦٧٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٧شمس ياسر فريد ابراهيم١٢٠٨٨ ٥٣

٤٥٢٣٤٥٢١١٧٩١٥٣٢١٧صباح دمحم عبده دمحم١٢٠٨٩ ٤٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٣٦.٥١٨صفا عبدهللا محمود حسين١٢٠٩٠ ٥٩.٥

٤٦٢٢.٥٣٧.٥٢١١٧٢١٧٣٥.٥١٧عبير دمحم دمحم عبدالستار١٢٠٩١ ٤٥

٦٧٣١٤٩.٥٣١.٥٢٣٥.٥١٧٣٨١٨.٥عزة دمحم حسن سليمان١٢٠٩٢ ٥٦.٥

٧٧٣٤٥١.٥٣٩٢٥٩.٥١٧٣٨١٨عال السيد ابراهيم إسماعيل١٢٠٩٣ ٥٨

٧٦.٥٣٣٥٣.٥٤٠٢٦١.٥١٧٣٨١٨.٥غادة ياسر احمد احمد١٢٠٩٤ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٧٣٩٢٦٦.٥١٧٣٨١٨.٥فاطمه احمد اسماعيل إبراهيم١٢٠٩٥ ٥٧.٥

٧٣٣٦٥٦٣٨٢٥٢١٩٣٩١٨.٥فرحة عبدهللا دمحم دمحم١٢٠٩٦ ٤٩

٧٤.٥٣٦٥٨٣٩.٥٢٦٣١٩٣٨١٨فريدة ابراهيم احمد غريب١٢٠٩٧ ٥٥

٧٤.٥٣٦.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٠١٧٣٨١٨مريم عبدهللا دمحم عبدالفتاح١٢٠٩٨ ٤٩

٧٩٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٧.٥١٩٣٦.٥١٨منةهللا سليم سالم سالمان١٢٠٩٩ ٥٩.٥

٦٢.٥٣٠٤٧٣١.٥٢١٨.٥١٧.٥٣٧١٧.٥منةهللا عبدالرحمن عبدهللا دمحم١٢١٠٠ ٤٧.٥

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٩.٥٣٧.٥١٨.٥منه دمحم السيد عبدالحميد١٢١٠١ ٦٠

٦٣٣٣٥٣.٥٣٠٢٣٢١٩٣٤.٥١٦.٥منى ماهر ابوالقاسم رفاعى١٢١٠٢ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٨٣٧.٥١٦.٥مى محمود دمحم يوسف١٢١٠٣ ٥٩

٦٦.٥٣٠٥١.٥٣١٢٣٠.٥١٩٣٧.٥١٦.٥ندى السيد عبدالحميد معوض١٢١٠٤ ٥١.٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٥٣٦.٥٢٥٢١٩.٥٣٧.٥١٦.٥ندى دمحم عبدالرحمن دمحم١٢١٠٥ ٥٦.٥

٧٢٣٣٥٦.٥٣٩٢٥٦١٩.٥٣٧.٥١٦.٥نرمين السيد احمد على١٢١٠٦ ٥٥.٥

٧٧٣٤٥٧٣٥٢٥٧.٥١٩٣٧.٥١٦نهاد دمحم سليمان ابراهيم١٢١٠٧ ٥٤.٥

٦٧٣٥.٥٥٥.٥٣٨٢٥١١٩٣٧.٥١٦.٥نور مصطفي دمحم ابراهيم١٢١٠٨ ٥٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦١٩.٥٣٦.٥١٦نورهان اسماعيل مشرف عبدالرحمن١٢١٠٩ ٥٧

٦٧٣١٥١.٥٣٤٢٣٧١٩٣٧.٥١٦.٥نيره عبدهللا دمحم مهدى١٢١١٠ ٥٣.٥

٦٤.٥٣٤٥١.٥٣٧٢٣٩١٨.٥٣٧.٥١٦.٥نيره ياسر دمحم السيد١٢١١١ ٥٢

٧١٣٤.٥٥٥٣٤٢٤٦١٩.٥٣٦.٥١٦.٥هايدى صبحى غريب عبدالسالم١٢١١٢ ٥١.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٨٣٩٢٥٧١٨.٥٣٧.٥١٦.٥هبه دمحم عيد حبيب١٢١١٣ ٥٠

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٦.٥١٧هنا صبحى محمود حسين١٢١١٤ ٦٠

٧٦.٥٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٩٣٦.٥١٦ياسمين اكرم دمحم محمود١٢١١٥ ٥٣
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القصاصين المحسمة المحطة اعدادىاالدارة المدرسة
٤٢.٥٢٢٣٥.٥٢٠١٦٥١٠٢٥.٥١٥ابراهيم سعيد صباح سالم١٢١١٦ ٤٥

٦٨.٥٣٧.٥٤٩٣٦.٥٢٤٠.٥١٦٣٤.٥١٦ابراهيم دمحم سالم سالمة١٢١١٧ ٤٩

٤٥٣٠٣٨٢٠.٥١٨٠١٥٣٤١٥احمد ابراهيم عبدالسالم سالم عواد١٢١١٨ ٤٦.٥

٤٢.٥٣٠٤٥٢١.٥١٨٤١٥٣٩١٥احمد سالم عودة عيد غنام١٢١١٩ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٨١٥احمد سالم راضى دمحم درويش١٢١٢٠ ٤٧

٦٥.٥٣١٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٩١٥.٥احمد عاطف احمد قطب اسماعيل١٢١٢١ ٤٨

٧٢.٥٣٧٤٦٣٦.٥٢٣٧.٥١٧٣٨١٦احمد عبدالباقى امين عبدالعظيم١٢١٢٢ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٨.٥٤٩٣٧٢٥٧.٥١٨٣٩١٦احمد يونس على يونس١٢١٢٣ ٥٦.٥

٤٤.٥٢٣٣٧٢١١٦٤.٥١٥٣٧١٦.٥ادهم مسعد دمحم عبدالحميد١٢١٢٤ ٣٩

٦٨٣٥٤٥٣٠٢٢٣١٥.٥٣٧١٥.٥اسالم احمد فتحى عبدالعزيز١٢١٢٥ ٤٥

٥٠٣٠٣٨٣٠١٩٣١٥٣٢.٥١٦اسماعيل عبدالنبى حسينى غنيم١٢١٢٦ ٤٥

٤٥.٥٣٠٣٧٢١١٧٣.٥١٥٣٠١٥.٥السيد دمحم حنيدق دمحم١٢١٢٧ ٤٠

٦٣٣٠.٥٤٥٣٢.٥٢١٦١٥٣٣.٥١٦جمعة مصطفى عبدالحميد مصطفى١٢١٢٨ ٤٥

٦٠٢٥.٥٣٦.٥٢١١٨٨١٦٣٠١٥حسن عويس سيد عويس١٢١٢٩ ٤٥

٤٩.٥٣٠٣٥٢٠.٥١٧٤١٥٣١.٥١٥.٥حسن مصطفى حسن دمحم١٢١٣٠ ٣٩

٧٧.٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٨٣٢١٧حلمى عبدالبارى حلمى عبدالبارى١٢١٣١ ٥٢

٤٠.٥٣٠٣٢٢٢١٦٠.٥١٥٣٠١٥.٥خيرى دمحم عبدالجيد عبدالجليل١٢١٣٢ ٣٦

٦٧٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٩.٥١٥.٥٣٠١٦.٥ذناتي حرب عبدالحميد خليفة١٢١٣٣ ٤٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٤١٥.٥٣١.٥١٦.٥زياد احمد دمحم عبدالعزيز١٢١٣٤ ٤٥

٦٢.٥٢٢٤٥٢٢١٩٠.٥١٥٣٠١٦.٥صالح عمرو صالح عبدالحميد فرحات١٢١٣٥ ٣٩

٧٧.٥٣٨٥٧.٥٣٨.٥٢٦٣١٨.٥٣٢.٥١٦.٥عبدالرحمن احمد السيد احمد١٢١٣٦ ٥١.٥

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨١٥٣٠١٦عبدالرحمن دمحم منير احمد١٢١٣٧ ٤٥

٦٦٣٠٤٦٣٠٢١٧١٥٣٣١٧عبدالرحمن مصطفى عبدالفتاح امين١٢١٣٨ ٤٥

٥٢٢٥٣٩٢٠١٧٢.٥١٥٣٠.٥١٦.٥عبدهللا دمحم دمحم ابراهيم١٢١٣٩ ٣٦.٥

٤٤.٥٢٤٣٧.٥٢١.٥١٦٢.٥١٦٣٠١٥قاسم دمحم قاسم اسماعيل١٢١٤٠ ٣٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢١١٥.٥٣٠١٦.٥كريم الظواهرى دمحم غريب١٢١٤١ ٤٥

٧٨.٥٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٤١٥٣١.٥١٧دمحم ابراهيم حسن عبدالكريم١٢١٤٢ ٥٤

٤٣.٥٢٥.٥٣٣٢٠١٦٠١٥٢٣١٥دمحم احمد دمحم احمدى١٢١٤٣ ٣٨

٧٦٣٤.٥٥٦٣٩.٥٢٥٥.٥١٥٣٥.٥١٧دمحم السيد حنيدق دمحم١٢١٤٤ ٤٩.٥

٤٠.٥٢١٣٢٢٠١٤٨.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم بشير عبدهللا يوسف١٢١٤٥ ٣٥

٤٦.٥٢١.٥٣٥٢٠١٦٠١٥٢٦١٧دمحم تامر دمحم حسن احمد١٢١٤٦ ٣٧
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٤٦٢٢٣٥٢٢١٦١١٥٣٠١٧دمحم سليمان سالم راضى١٢١٤٧ ٣٦

٧١٣٤٤٨.٥٣٤.٥٢٣٨١٥.٥٣٣١٧.٥دمحم صالح احمد دمحم١٢١٤٨ ٥٠

٤٦٢٢.٥٣٨.٥٢٢.٥١٦٨١٥٢٦١٦دمحم عليان فريج دمحم١٢١٤٩ ٣٨.٥

٤٨٣٠٣٨.٥٢٠١٧٣١٧٢٥١٧دمحم متولى دمحم على١٢١٥٠ ٣٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩٢٧١.٥١٨٣٩١٨.٥دمحم هانى دمحم مصطفى١٢١٥١ ٥٦

٧٨٣٨٥٣.٥٣٩٢٦٣١٦٣٧.٥١٨.٥دمحم يحيى مصطفى دمحم١٢١٥٢ ٥٤.٥

٧٨٣٩.٥٥٢.٥٣٩٢٦٣.٥١٦٣٨١٨.٥محمود عطيه دمحم دمحم١٢١٥٣ ٥٤.٥

٧٣٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٥١٨.٥محمود فتحى دمحم ابراهيم١٢١٥٤ ٤٥

٦٨.٥٣٥٤٥٣٢٢١٨.٥١٥.٥٣٧١٨.٥مصطفى ابراهيم دمحم دمحم١٢١٥٥ ٣٨

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٩.٥٣٧.٥١٨.٥مصطفى السيد احمد دمحم١٢١٥٦ ٥٦.٥

٦٥٣٤٤٥٣٠٢١٩١٥٣٧١٨.٥مصطفى دمحم مصطفى السيد١٢١٥٧ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٧٣٠١٨٤.٥١٥٣٧.٥١٨.٥نادر هشام رفعت دمحم١٢١٥٨ ٣٧

٧٧٣٧٤٧٣٩٢٤٦١٨٣٦١٨.٥يحيى خالد يحيى مصطفى١٢١٥٩ ٤٦

٦٠٢٥٤٥٣٢.٥١٩٥.٥١٧.٥٣٦١٧يوسف عمرو دمحم عبدالرحمن١٢١٦٠ ٣٣

٦٧.٥٣٠٤٧٣٠٢١٩.٥١٥٣٨١٨.٥اسراء ايمن عبدالرحمن حسين١٢١٦١ ٤٥

٧٧٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٤٢٠٣٨١٨.٥اسماء الحسيني دمحم عبدالغفار١٢١٦٢ ٥٣

٥٤٢٣.٥٤٥٢٢١٨٤١٥٣٧١٨.٥اسماء السيد احمد عبده١٢١٦٣ ٣٩.٥

٥٠٤٠.٥٩.٥١٥٢٠١٠اسماء سليمان دمحم ابراهيم١٢١٦٤ ٠

٤٩٢٠.٥٣٦٢٢١٧٢.٥١٧٣٨١٨.٥امال احمد دمحم حسن احمد سليمان١٢١٦٥ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٦.٥٣٧١٨.٥امل محمود عبدالسالم ابراهيم١٢١٦٦ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٣.٥٣٨٢٥٨١٩.٥٣٨١٩.٥ايمان عبدالرحمن دمحم عبدالفغفار١٢١٦٧ ٥٠

٦٩.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٢.٥١٧.٥٣٨١٩.٥ايمان عصام عبدالحمد مصطفى١٢١٦٨ ٤٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٦٣٨١٩جميله ياسر فؤاد دمحم١٢١٦٩ ٣٨.٥

٤٧.٥٢٢٣٧٢١١٦٢١٥.٥٣٦١٧.٥حنين احمد دمحم احمد١٢١٧٠ ٣٤.٥

٥٤٢٣.٥٣٨.٥٣٠١٨٦.٥١٦.٥٣٠١٨.٥حنين دمحم سيد احمد١٢١٧١ ٤٠.٥

٧١٣٨٥١.٥٣٦٢٤٨١٧.٥٣٥.٥١٩.٥رحاب زكريا دمحم ابراهيم١٢١٧٢ ٥١.٥

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠١١٧٣٦١٧رحمة احمد عبدالرازق حسن١٢١٧٣ ٤٥

٥٣٣٠٣٦.٥٣٠١٨٧١٧.٥٣١١٧رضا ممدوح قطب دمحم١٢١٧٤ ٣٧.٥

٧١٣٦٥٣٣٧٢٤٦.٥١٨٣٧١٩رقية السيد ابراهيم دمحم١٢١٧٥ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥١.٥٤٠٢٦٨.٥١٩٣٩١٦رقية وائل محمود عبدالحميد١٢١٧٦ ٦٠

٧٦٣٨٥٦.٥٣٩٢٦٤.٥١٨.٥٣٤.٥١٦رنا عماد على عبدالرحمن١٢١٧٧ ٥٥

٦١٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢٢٠١٨٣١.٥١٦روان عادل دمحم عبدالحميد١٢١٧٨ ٥٣
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٧٣٣٩٥٢٣٦.٥٢٥٦١٨.٥٣١.٥١٥.٥ريم السيد على احمد١٢١٧٩ ٥٥.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٢١٨٨.٥١٧.٥٣٠١٦ساره دمحم دمحم بيومى١٢١٨٠ ٣٩

٤٧.٥٢٢٣٧٢٠.٥١٧٢١٧٣٠١٦سحر سليمان عمر حسين١٢١٨١ ٤٥

٦١٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٣.٥١٦٣٠١٦سماح جمال عبدالكريم عبدالاله١٢١٨٢ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٨.٥١٧٣١١٥.٥سهيلة حميد فريج حمد١٢١٨٣ ٤٧.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٢١٥.٥شروق سالم دمحم سالم١٢١٨٤ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٨١٧٣٣١٥شهد السيد دمحم دمحم١٢١٨٥ ٤٧

٧٠.٥٣٤.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٣.٥١٧٣٢.٥١٦شهد على عبدالعزيز على١٢١٨٦ ٥٢.٥

٦٧٣٠.٥٤٥٣١.٥٢٢١١٧٣٣١٥.٥فاطمه السيد دمحم الزتاتى١٢١٨٧ ٤٧

٧٥.٥٣٧٥٤.٥٣٢.٥٢٥٣.٥١٨٣٣١٦.٥لمياء خالد عودة عرقوب١٢١٨٨ ٥٤

٧٣٣٥٤٩٣١.٥٢٣٥١٨.٥٣٤١٦مرفت دمحم حسين دمحم على١٢١٨٩ ٤٦.٥

٦٧٢٣.٥٤٥٢٣.٥٢٠٥.٥١٨٣٢.٥١٥.٥مروى مجدي قاسم نصار١٢١٩٠ ٤٦.٥

٧٧٣٦.٥٥١٣٧٢٥٢١٩٣٢١٥.٥مريم عبدالرحمن حسين عبدالرحمن١٢١٩١ ٥٠.٥

٧٥٣٧٥٤.٥٣٤.٥٢٥٥.٥١٨٣٤١٥.٥ملك اسامه سيد ابراهيم١٢١٩٢ ٥٤.٥

٦٠٢٤.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٨٣٠١٥.٥ملك حسن دمحم حسن١٢١٩٣ ٥٢

٧٨.٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٧١٦.٥٣٥١٥منار عبدهللا دمحم حسين١٢١٩٤ ٥٧

٦٨٢٥.٥٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٢.٥١٥.٥منار عصام انور فرجانى١٢١٩٥ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٥٤٩.٥٣٣٢٤٢.٥١٧.٥٣٣.٥١٥.٥ميار اشرف ابراهيم احمد١٢١٩٦ ٥١.٥

٧١.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٥٢٤٦.٥١٧٣٩.٥١٥نعمة يسرى فتحى حافظ١٢١٩٧ ٥٧

٤٨.٥٣٠٣٨٢١١٨٧١٨.٥٢٣١٥.٥نوال رمضان دمحم خليفة١٢١٩٨ ٤٩.٥

٤٣٣٠٣٨٢٣١٧٢١٨٣٠١٥.٥نورا ابراهيم دمحم عبدالعزيز١٢١٩٩ ٣٨

٦٨٣٠٤٥٢٢.٥٢١١.٥١٧٣٢.٥١٥نورا احمد امين محمود١٢٢٠٠ ٤٦

٧٧٣٨٥٣.٥٣٨.٥٢٦١٢٠٣٨١٦نورا عصام حلمى عبدالبارى١٢٢٠١ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٨.٥٣٨١٦.٥هبه عبدالرحيم راشد سرور١٢٢٠٢ ٤٥

٧٢.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٥٥١٧٣٨١٧.٥هبه مسلم طالب طالب١٢٢٠٣ ٥١

٤٦٢٣٣٤.٥٢٣١٦٤.٥٠٣٠١٥دمحم جمال دمحم ابراهيم٢٢٦٩٢ ٣٨
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القصاصين خالد بن الوليد االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٥٣.٥٣٠٤٦٣١٢٠٥.٥١٥٣٧١٥ابراهيم دمحم دمحم حسن١٢٢٠٤ ٤٥

٦٠٣٢٤٦.٥٣٢٢١٥.٥١٧٣٦١٦احمد السيد غريب عطية١٢٢٠٥ ٤٥

٦٨.٥٣٥٥٤٣٧.٥٢٤٣١٧٣٩١٦احمد جمال محمود السيد١٢٢٠٦ ٤٨

٧١٣٤٥٣.٥٣٧.٥٢٤٨١٦.٥٣٨١٧احمد خالد حسن منصور١٢٢٠٧ ٥٢

٧٧٣٨٥٤.٥٣٨٢٦٤.٥١٧.٥٣٩١٧احمد رجب عبدالمنعم عبدالرحمن١٢٢٠٨ ٥٧

٤٨٣٠٤٨٣٠.٥٢٠١.٥١٥٣٦١٦احمد سليمان دمحم احمد١٢٢٠٩ ٤٥

٥٢٣٠٤٨٣١٢١٠١٢.٥٣٥١٦احمد عليان على سويلم١٢٢١٠ ٤٩

٧٤٣١٥٢٣٤.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٩١٧احمد دمحم عبدالغنى دمحم١٢٢١١ ٥٢

٦٠٣٠.٥٤٦٣٠٢١٥.٥١٦٣٥١٦.٥احمد دمحم عبدالمعطى سويلم١٢٢١٢ ٤٩

٦٠٣١.٥٤٧٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٨١٥احمد دمحم موسى دمحم١٢٢١٣ ٤٨

٦٢٣٢.٥٥١٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٩١٧اسماعيل احمد عوض احمد١٢٢١٤ ٥٠

٦٤.٥٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٢١٦٣٩١٧السيد احمد السيد عبدالعزيز١٢٢١٥ ٤٨

٦٢٣٢.٥٤٩٣٢٢٢١.٥١٦.٥٣٩١٦.٥السيد شعبان السيد دمحم١٢٢١٦ ٤٦

٦٨٣٢.٥٥٢٣٤.٥٢٣٤١٧٣٩١٦.٥امير حسام عبده على١٢٢١٧ ٤٧

٧٧٣٥٥٢٣٥.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٨١٧.٥حاتم ياسر غريب سليمان١٢٢١٨ ٤٨

٥٤٣٢.٥٤٩٣٠٢١١.٥١٥٣٦١٦.٥خالد سليم سليم سليم١٢٢١٩ ٤٦

٦٠٣٠.٥٤٨٣٠٢١٣.٥١٦٣٧١٦.٥صابر عبدالحميد حسن حسين١٢٢٢٠ ٤٥

٧٥.٥٣٤٥٠٣٥٢٤٨.٥١٧٣٧١٧عبدالرحمن دمحم احمد خليل١٢٢٢١ ٥٤

٧٦.٥٣٤٥٢٣٠٢٤٢.٥١٧.٥٣٧١٨عبدالرحمن دمحم سالم عليان١٢٢٢٢ ٥٠

٧٢.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٠٢٤٠.٥١٧٣٨١٧عبدهللا السيد دمحم حسن١٢٢٢٣ ٥٢

٦٨٣٢٤٦٣٠٢٢١١٥.٥٣٩١٧عمر صالح عبدهللا زايد١٢٢٢٤ ٤٥

٧٢.٥٣٦٥٠.٥٣٠.٥٢٣٦.٥١٥٣٨١٧.٥كريم صالح خليل دمحم١٢٢٢٥ ٤٧

٧٣.٥٣٣٥٤.٥٣١٢٤٠١٥٣٧١٦دمحم ابراهيم حسين خليل١٢٢٢٦ ٤٨

٧٤٣٣.٥٥١.٥٣٠٢٤١١٦.٥٣٨١٧دمحم اشرف حسن عواد سليمان١٢٢٢٧ ٥٢

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٥٢٦٠١٦٣٨١٨.٥دمحم السيد دمحم سالم١٢٢٢٨ ٥٣

٦٤٣٣٥٠.٥٢٥.٥٢٢١١٦٣٤١٦دمحم جميل دمحم عبدالحليم١٢٢٢٩ ٤٨

٦٠٣١.٥٤٩.٥٢٤.٥٢١٠.٥١٦.٥٣٤١٨.٥دمحم رياض حسن حسين١٢٢٣٠ ٤٥

٦٠٣٢٥٠٢٣٢١٥١٧٣٦١٨.٥دمحم سعد خليل دمحم١٢٢٣١ ٥٠

٦٥.٥٣٤.٥٥٠.٥٣١.٥٢٣٠١٧٣٧١٨.٥دمحم شعبان سليم عبدالرحمن١٢٢٣٢ ٤٨

٦١٣٠٤٦٢٢.٥٢٠٤.٥١٥٣٣١٦دمحم شعبان على عليان١٢٢٣٣ ٤٥

٧٦٣٥٥٥.٥٣٨.٥٢٥٩١٦.٥٣٨١٨.٥دمحم صالح عبدالرحمن سالم١٢٢٣٤ ٥٤
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٧٦.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٠٢٤٢.٥١٧٣٨١٨دمحم عاطف حسن عبدهللا١٢٢٣٥ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠١١٥.٥٣٣١٨.٥دمحم عصام عبدربه حسين١٢٢٣٦ ٤٥

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٩١٨.٥دمحم على دمحم دمحم١٢٢٣٧ ٥٦

٤٥٢٢.٥٤٥٢٢١٧٤.٥١٥٣٣١٥دمحم عوض هللا ابراهيم محمود١٢٢٣٨ ٤٠

٦٠٣٠٤٩٢٣.٥٢٠٧.٥١٥.٥٣٥١٦محمود سعيد سليمان احمد١٢٢٣٩ ٤٥

٥٣٣١٤٥.٥٣٠٢٠٤.٥١٧.٥٣٦١٧محمود سعيد دمحم دمحم١٢٢٤٠ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٤٣٨٢٦٤.٥١٦.٥٣٨١٧.٥محمود عالم مصلح محمود١٢٢٤١ ٦٠

٧٢٣٨.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٦٣٧١٧محمود على محمود عبدالعزيز١٢٢٤٢ ٥٧

٦٥٣٧٥٣٣٥٢٤٢١٦.٥٣٨١٧.٥مصطفى دمحم ابراهيم دمحم١٢٢٤٣ ٥٢

٧٦.٥٣٨٥٣٣٥.٥٢٦٠.٥١٧٣٧١٩مصطفى محمود دمحم محمود١٢٢٤٤ ٥٧.٥

٧٣٣٧٥٣.٥٣٥٢٥٣.٥١٨٣٨١٨.٥منصور هشام منصور حسنين١٢٢٤٥ ٥٥

٧٥٣٨.٥٥٥٣٧٢٦٣.٥١٧٣٨١٨.٥يوسف حسن دمحم ضبعان١٢٢٤٦ ٥٨

٦٠٣٤٥٢.٥٣٢.٥٢٢٤١٧٣٨١٩.٥يوسف فوزى حسن حسين١٢٢٤٧ ٤٥

٦٥.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٣٢١٧٣٩٢٠اسماء احمد عبدالرحيم دمحم١٢٢٤٨ ٥٠

٧٣٣٥.٥٥٠٣٥.٥٢٤٩١٧٣٩١٨.٥اسماء سعيد على سليمان١٢٢٤٩ ٥٥

٧٧.٥٣٨٥٤٣٦٢٦٤١٧٣٨١٩امل جمعة السيد على١٢٢٥٠ ٥٨.٥

٦٧.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٧١٧٣٧١٦ايمان دمحم على منصور١٢٢٥١ ٥٨

٧٤.٥٣٢٤٩٣٧٢٤٤.٥١٧٣٩١٦.٥ايه بركات منصور حسنى١٢٢٥٢ ٥٢

٧٧.٥٣٩.٥٥٣٣٩٢٦٩١٧٤٠١٧.٥بسملة سامى ابراهي خليل١٢٢٥٣ ٦٠

٦١.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٣٢٢١.٥١٧٣٣١٨حسناء عادل على دمحم١٢٢٥٤ ٤٦

٧٣.٥٣٩٥٤٣٨٢٦٢.٥١٧٣٩١٧رباب رضا ابراهيم خليل١٢٢٥٥ ٥٨

٦٥٣٥٥٢٣٤٢٣٩١٧٣٩١٧.٥رحمة صالح دمحم عبدالهادى١٢٢٥٦ ٥٣

٦٩٣٧٥١.٥٣٧٢٥٣.٥١٧٣٦١٧رضوى محمود على منصور١٢٢٥٧ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٥.٥٣٦٢٦٤١٧.٥٣٩١٥.٥روان احمد عبدالعزيز نمر١٢٢٥٨ ٥٥

٦٣٣٠٥٤٣٢٢٣٥١٧.٥٤٠١٧روان حسن دمحم حسن١٢٢٥٩ ٥٦

٧٣.٥٣٨٥٦٣٦٢٥٧.٥١٧٣٩١٧.٥روان عبدالعزيز سليمان احمد١٢٢٦٠ ٥٤

٦٥.٥٣٤٥٥٣٦٢٤٣.٥١٧٤٠١٥.٥رويدا دمحم احمد عبدالهادى١٢٢٦١ ٥٣

٦٥٣٥٥٣.٥٣٦٢٤٤.٥١٧٤٠١٧.٥ريهام دمحم سليم دمحم١٢٢٦٢ ٥٥

٥٣.٥٣١.٥٥١.٥٣١٢١٩.٥١٧٣٨١٧شروق احمد على حسين١٢٢٦٣ ٥٢

٧٦.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٨٢٧٣.٥١٦.٥٤٠١٨فاطمه حسينى رمضان حسن١٢٢٦٤ ٦٠

٦٣٣١٥٢.٥٣٠٢٣٠.٥١٦.٥٣٨١٧فاطمه خالد الشوادفى عبدهللا١٢٢٦٥ ٥٤

٥٤٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٦٣٠١٦.٥منه اشرف احمد حسين١٢٢٦٦ ٤٦
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٦٩.٥٣٦٥١٣١٢٤٢.٥١٦٣٨١٧منه دمحم عوض احمد١٢٢٦٧ ٥٥

٧٤٣٨.٥٥٥٣٧٢٦٣١٧٤٠١٧ناديه دمحم حسن صقر١٢٢٦٨ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٧٥٥٣٧٢٦٢١٦.٥٣٧١٧ندى احمد حسين حسن١٢٢٦٩ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٤٠١٧ندى رضا السيد محمود١٢٢٧٠ ٥٩

٧١.٥٣٥.٥٥٦٣٤٢٥٠.٥١٧.٥٤٠١٨نورهان عبدالمنعم عواد عليان١٢٢٧١ ٥٣.٥

٧٢٣٥٥٤٣٢٢٥٠١٧٤٠١٧.٥هند عادل سالم عبدالعزيز١٢٢٧٢ ٥٧

٥٣٣٣٤٩.٥٣٠٢١٦.٥١٧.٥٣٥.٥١٧.٥ياسمين غنيم منصور سليم١٢٢٧٣ ٥١
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القصاصين البغاده  تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٤٥.٥٢٥.٥٣٨٣٠١٨٤١٧.٥٣٠١٥ابراهيم السيد دمحم عبدالرحمن حموده١٢٢٧٤ ٤٥

٤٩٢٢.٥٣٨٣٠١٨٤.٥١٦.٥٢٤.٥١٥ابراهيم شعبان علوان حسن١٢٢٧٥ ٤٥

٦٢.٥٢٤.٥٤٥٣٣.٥٢١٥.٥١٨.٥٣٧١٨.٥احمد دمحم أحمد سليم سليمان١٢٢٧٦ ٥٠

٧٤٣٢.٥٤٧٣٤٢٤٣.٥١٧.٥٣٩١٧.٥البراء ابو بكر صالح الدين عبدالمتين١٢٢٧٧ ٥٦

٦٤.٥٣١.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٢٥.٥١٩٣٨١٨.٥امير عبدالحميد دمحم عبد الحميد١٢٢٧٨ ٤٧.٥

٦٠٢٥.٥٥٠.٥٣٢.٥٢١٦١٨.٥٣٧١٨امير دمحم احمد عبدالحميد١٢٢٧٩ ٤٧.٥

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٧١٨.٥توفيق دمحم توفيق دمحم١٢٢٨٠ ٥٧.٥

٦٠٣٠٤٨٣١.٥٢١٩.٥١٧.٥٣٧١٨.٥حسام احمد عبدالحق دمحم١٢٢٨١ ٥٠

٦٠٢٣٤٦.٥٣٠٢٠٤.٥١٨٣٧١٨حسن دمحم حسن سليمان١٢٢٨٢ ٤٥

٥١٢٣.٥٤٥٣٢١٩٧.٥١٨.٥٣٥١٨.٥رياض منصور ابراهيم إسماعيل١٢٢٨٣ ٤٦

٥٠٢٣.٥٤٥٣٠.٥١٨٩١٨٣٥١٨.٥طارق دمحم عبدالكريم ضيف اللة١٢٢٨٤ ٤٠

٦٦.٥٢٢٤٥٣١٢١٠.٥١٨٣٧١٨.٥عاطف عصام ابراهيم مصطفى١٢٢٨٥ ٤٦

٦٠.٥٢٤٤٦٣٣.٥٢٠١١٨.٥٣٤١٨.٥عبدالجواد دمحم عبد الجواد اسماعيل١٢٢٨٦ ٣٧

٤٢.٥٢٥٤٥٣٠١٧٦.٥١٨٣٠١٨.٥عبدالرحمن حسين محمود الالشى١٢٢٨٧ ٣٤

٧٦٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٧١٨٣٨١٧عبدالرحمن عبد الناصر هالل سويلم١٢٢٨٨ ٥٩.٥

٦٠٣١٤٥٣٤٢١٥١٨٣٨١٨.٥عبدهللا دمحم حامد معوض١٢٢٨٩ ٤٥

٤٦٢٤٤٥٣٠١٨٤١٨٣٣١٨.٥عصام اسامة السيد اسماعيل١٢٢٩٠ ٣٩

٦٢٢٥.٥٤٦٣٠٢٠٨.٥١٨.٥٣٧١٨.٥دمحم احمد دمحم ابو السعود١٢٢٩١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢١.٥٢٠١.٥١٦٣٦.٥١٧دمحم تامر دمحم ابراهيم١٢٢٩٢ ٤٥

٤٩.٥٣٠٣٧.٥٢٠.٥١٨٢.٥١٥٣٦١٥دمحم جمال دمحم حسن السيد احمد١٢٢٩٣ ٤٥

٤٩٣٠٣٥.٥٢٠١٧٤.٥١٥٣٣١٦دمحم حسنى السيد سليمان١٢٢٩٤ ٤٠

٥٢٣٠٣٤٢٠١٨١١٥٣٢١٨.٥دمحم سيد ابراهيم مصطفى١٢٢٩٥ ٤٥

٤٥.٥٢٥.٥٣٥.٥٢٠.٥١٧٢١٥٣٧١٧دمحم فرج عبدالستار مطلق١٢٢٩٦ ٤٥

٧٠٣٦.٥٥٣٣٤٢٣٩.٥١٥.٥٣٧١٨.٥دمحم محسن عثمان عبدالحميد١٢٢٩٧ ٤٦

٦٨.٥٣٦٥٠.٥٣٠٢٣٣١٨٣٦١٨.٥دمحم منصور علي ابراهيم١٢٢٩٨ ٤٨

٥٢.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٨٨١٥٣٧١٧دمحم منصور دمحم ابراهيم١٢٢٩٩ ٤٠

٤٥٢٤٣٤٢٠١٦٨١٥٣٦١٧دمحم ياسر السيد عبدالحق١٢٣٠٠ ٤٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٩٣٣.٥٢٤٣.٥١٥.٥٣٩١٦.٥محمود صالح احمد دمحم١٢٣٠١ ٥٤

٦٠.٥٢٥.٥٤٥٣٢٢١٤.٥١٧٣٨١٥.٥محمود دمحم سيد حسن١٢٣٠٢ ٥١.٥

٥٣٣٠٤٥٣١٢٠٧١٧.٥٣٧.٥١٥اروي منصور عمر منصور عمر١٢٣٠٣ ٤٨

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٦١٧.٥٣٩١٧اسماء ربيع عبدهللا منصور١٢٣٠٤ ٦٠
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٧٨٤٠٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٦اسماء محمود رمضان عطية١٢٣٠٥ ٥٧

٧٥.٥٣٩٥٣.٥٣١.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥االء السيد حسن السيد١٢٣٠٦ ٥٨

٦٥٣٤٥١.٥٣٠٢٣٤١٥٣٨١٦اميره حسام عوده عواد١٢٣٠٧ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٥٤٥.٥٣٠٢٣٣١٥٣٩١٧حبيبة عاطف ابراهيم مصطفى١٢٣٠٨ ٥٥

٦٧٣٤.٥٤٨.٥٣٠٢٣٤١٦.٥٣٧١٦.٥دعاء ممدوح السيد سليمان١٢٣٠٩ ٥٤

٤٩٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٦.٥٣٨١٥رضوى احمد ابراهيم عبدالسالم١٢٣١٠ ٥٢

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢١٩.٥١٧.٥٣٨١٥رضوي وليد دمحم دمحم ابراهيم١٢٣١١ ٤٥

٧٥٤٠٥١٣٦٢٥٧.٥١٧.٥٣٨١٦روان دمحم ابراهيم دمحم١٢٣١٢ ٥٥.٥

٧٨٣٩٥١.٥٣٥.٥٢٦٢.٥١٨٣٨.٥١٥.٥ساره احمد حسن علي١٢٣١٣ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٦.٥سمر اشرف دمحم دمحم١٢٣١٤ ٦٠

٧٠٣٥٤٥٣٠٢٣٣١٨٣٨١٦.٥علياء دمحم دمحم عبدالقادر١٢٣١٥ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٨١٨٣٨١٦.٥فاطمه رابح معتق عيد١٢٣١٦ ٥٣

٤٣.٥٢٣٣٨٢١.٥١٧٥١٧٣٨١٦.٥ليلي سالمان سالمه عامر١٢٣١٧ ٤٩

٧٣٣٩٥٦٣٧.٥٢٦٢١٩٣٨١٦.٥مريم عمرو ابراهيم عبدالمنعم١٢٣١٨ ٥٦.٥

٤٦٢٣٤٥.٥٢٢١٨١.٥١٦٣٨١٦منه اللة محسن عبدة مصطفى١٢٣١٩ ٤٥

٧٥٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٥١٨٣٨١٧.٥منه سمير عبدالكريم احمد١٢٣٢٠ ٥٥

٦٨.٥٣٣٤٦.٥٣٢.٥٢٣٦.٥١٧٣٨١٥ندي هشام حرب احمد عبدالهادي١٢٣٢١ ٥٦

٥١.٥٢٥٤٥٣٠.٥١٩٩١٧.٥٣٥.٥١٥نرمين دمحم رشدي علي١٢٣٢٢ ٤٧

٥٣.٥٣١٤٧٣٠٢١٣.٥١٧.٥٣٨١٥.٥نسمة عبدالفتاح حسن سليمان١٢٣٢٣ ٥٢

٧١٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٤٧١٧.٥٣٨١٦.٥نورهان صالح فتحي حامد١٢٣٢٤ ٥١

٦٨.٥٣٧٥٠.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٨١٦.٥نورهان عربي سالم محمود١٢٣٢٥ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢١٦.٥٣٧١٦.٥هالة هانى عبدة مصطفى١٢٣٢٦ ٤٧

٦٩٣٣.٥٤٥٣٤.٥٢٢٩٢٠٣٨١٦.٥هايدى احمد حسن محمود١٢٣٢٧ ٤٧
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القصاصين النجع تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦٠.٥٣٤٤٨٣٥٢٢٢.٥١٧٣٩١٧احمد حسن دمحم محمود١٢٣٢٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٨٣٦.٥٢١٩.٥١٦.٥٣٦١٦.٥احمد عبدهللا سليمان عبد الحليم١٢٣٢٩ ٤٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٤٣٧٢٤٩١٦٣٩١٧خالد محمود سليمان دمحم١٢٣٣٠ ٤٧

٦٨.٥٣٦٥٣٣٥.٥٢٣٨١٦٣٨١٧سليمان محمود نصار حجازى١٢٣٣١ ٤٥

٧٦.٥٣٦٥٢٣٦٢٤٦.٥١٥٣٨١٧صبحى ابراهيم صبحى سليمان١٢٣٣٢ ٤٦

٧٥.٥٣٨.٥٥٤٣٥.٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٩١٧.٥عبدهللا دمحم السيد دمحم١٢٣٣٣ ٤٦

٧٧٣٨.٥٥٣.٥٣٦٢٥١١٧٣٩١٦عالء سامى عبدالحكيم جودة١٢٣٣٤ ٤٦

٧٦٣٨٥٤٣٧٢٥٦١٧٣٩١٧عمر دمحم حسيني سليمان١٢٣٣٥ ٥١

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣٠١٦فتحى السيد عبدالفتاح دمحم١٢٣٣٦ ٤٥

٧٠٣٧٤٨.٥٣٤.٥٢٣٩١٦٣٧١٦مازن  دمحم دمحم حسن١٢٣٣٧ ٤٩

٦٠٣٤.٥٤٥٣١.٥٢١٨١٥.٥٣٨١٦.٥محروس دمحم سليمان عبدالحليم١٢٣٣٨ ٤٧

٥٢.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٣٢١٢.٥١٧٣٤١٦دمحم خالد السيد عبدالعزيز١٢٣٣٩ ٤٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧١٧.٥٣٩١٧.٥دمحم محمود احمد دمحم١٢٣٤٠ ٥٨

٧٠.٥٣٧.٥٥٠٣٥.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٧دمحم محمود محمود اخمد١٢٣٤١ ٥٠

٦٠٣٠٤٦.٥٣١.٥٢١٦١٥٣٩١٦.٥دمحم مشهور  سليمان عبدالحليم١٢٣٤٢ ٤٨

٦٣.٥٣١٥١.٥٣٤٢٢٦١٦٣٩١٦.٥يوسف دمحم عبدالحميد محمود١٢٣٤٣ ٤٦

٧٢٣٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٠١٧.٥٣٩١٦.٥االء السيد احمد دمحم١٢٣٤٤ ٥١

٧٠.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٤٢١٦.٥٣٨١٧االء حسن دمحم حسن١٢٣٤٥ ٤٦

٧٥.٥٣٨٥٣٣٩.٥٢٦١١٦.٥٣٨١٧.٥اماني عماد الدين أحمد علي١٢٣٤٦ ٥٥

٦٧٣٣.٥٤٨٣٩٢٣٣.٥١٦.٥٣٥١٧اميره وهدان دمحم محمود١٢٣٤٧ ٤٦

٦٤٣٣٤٦٣٥٢٢٨١٦.٥٣٩١٧رؤي وائل محمود احمد١٢٣٤٨ ٥٠

٧١٣٧.٥٤٨٣٥.٥٢٣٨١٧٣٨١٦.٥رانا دمحم احمد دمحم١٢٣٤٩ ٤٦

٧٥٣٦.٥٤٨.٥٣٧٢٤٩١٧٣٩١٦رانيا دمحم علوان احمد١٢٣٥٠ ٥٢

٧٢٣٥٥٤.٥٣٦.٥٢٤٨١٨٣٥١٧.٥رحمه السيد عبدهللا محجوب١٢٣٥١ ٥٠

٧٧٣٩٦٠٣٧٢٧٢١٨٣٩١٧.٥روفان لؤى دمحم دمحم١٢٣٥٢ ٥٩

٦٦٣٨.٥٥٠.٥٣٦٢٤٣١٨٣٩١٦.٥سماح دمحم حسين دمحم١٢٣٥٣ ٥٢

٧٦.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٧٢٦٥.٥١٧٣٩١٧صابرين السيد حسانين احمد١٢٣٥٤ ٥٥

٧١.٥٣٨٥٦.٥٣٣.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٩١٧فاطمه السيد دمحم احمد١٢٣٥٥ ٥٧

٧٠٣٦.٥٤٦.٥٣٥٢٣٣١٧.٥٣٦١٦.٥فاطمه سليمان عبدالمجيد دمحم١٢٣٥٦ ٤٥

٧٦٣٩٥٦.٥٣٧٢٦٦١٧.٥٣٩١٧مروة حسن عبدالرحمن حسن١٢٣٥٧ ٥٧.٥

٧٠.٥٣٧.٥٥٤٣٦٢٥٢١٨٣٨١٥.٥مروه دمحم السيد عبدالعزيز١٢٣٥٨ ٥٤
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٦٩٣٥.٥٤٩٣٤٢٣٧.٥١٨٣٨١٦.٥منةهللا ابراهيم دمحم سليمان دمحم١٢٣٥٩ ٥٠

٧٨٣٩٦٠٣٧.٥٢٧٣.٥١٧.٥٣٩١٨منه ميعاد احمد دمحم١٢٣٦٠ ٥٩

٧٧٤٠٥٩٣٧.٥٢٧٠١٧.٥٣٩١٧.٥مي  خالد حسين محجوب١٢٣٦١ ٥٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٧٢٧١.٥١٧.٥٣٩١٧مى عبدالعزيز السيد سليمان١٢٣٦٢ ٥٨.٥

٦١٣٥٥٠٣٥.٥٢٣٠.٥١٦٣٦١٧ندا فوزى محمود احمد١٢٣٦٣ ٤٩

٦٠٣٤٤٥٣١٢١٧١٦.٥٣٨١٧ندى احمد زكريا عبدالمعطى١٢٣٦٤ ٤٧

٧٧٣٩٥٩.٥٣٨.٥٢٧٢١٨٣٨١٧.٥والء دمحم مصطفى محمود١٢٣٦٥ ٥٨

٧٧٣٩.٥٦٠٣٨.٥٢٧٤.٥١٧.٥٣٨١٧.٥ياسمين دمحم سليمان السيد١٢٣٦٦ ٥٩.٥

٤٩.٥٣٠٥٠٣٧٢١٨.٥٠٣٢١٥.٥عبده سليمان سليمان دمحم نصار٢٢٦٩٣ ٥٢

٦١٣٥٥٢٣٦.٥٢٣٢.٥٠٣٤.٥١٦فضيله السيد حسين متولى٢٢٦٩٤ ٤٨
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القصاصين دمحم عبد العزيز عويضة تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٧٠٣٢٤٨٣٥.٥٢٣٠.٥١٥٣٥١٧احمد حسام السيد دمحم١٢٣٦٧ ٤٥

٧٤٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٢.٥١٦٣٦١٦.٥احمد حسن دمحم احمد١٢٣٦٨ ٥٥

٧٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٦٦.٥١٧٣٩١٧احمد رضا دمحم ابوساطي ابراهيم ثابت١٢٣٦٩ ٥٤

٧٦٣٥.٥٥٣٣٨.٥٢٥٠١٥.٥٣٨١٦.٥احمد صبري سليمان حسن١٢٣٧٠ ٤٧

٧٤٣٦.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤٣.٥١٥٣٨١٧احمد عبدالفتاح عبدالرازق غانم١٢٣٧١ ٤٥

٧٢٣٢٥١٣٥٢٣٦١٥٣٨١٦.٥السيد ثروت احمد نصر١٢٣٧٢ ٤٦

٧٣٣٥.٥٤٨.٥٣١.٥٢٣٣.٥١٦٣٨١٧السيد دمحم سليمان منصور١٢٣٧٣ ٤٥

٧٥٣٢٤٩٣٢.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٩١٧حسن دمحم علي نصيري١٢٣٧٤ ٥١

٧٥.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٣٢٤٧.٥١٦٣٩١٧.٥رمضان دمحم رمضان رمضان١٢٣٧٥ ٥٤

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٦٤٠١٦.٥عبدالرحمن ماهر دمحم السيد١٢٣٧٦ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣٥٢٤٤١٥.٥٤٠١٧.٥كريم اسامة عبدالفتاح السيد١٢٣٧٧ ٥٣

٧٧٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٥.٥٤٠١٧دمحم احمد دمحم عبدالدايم١٢٣٧٨ ٥٦.٥

٧٥.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٤٠١٧.٥دمحم السيد عبدالهادي ابراهيم١٢٣٧٩ ٥٧.٥

٧١.٥٣٦.٥٤٩٣٦٢٤٣.٥١٦.٥٣٨١٧.٥دمحم زغلول ابراهيم السيد١٢٣٨٠ ٥٠.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٢٣٩٢٥٩١٥.٥٣٩١٧دمحم سعد دمحم حسن١٢٣٨١ ٥٥

٦٠٣١٤٦٣٦٢٢٠.٥١٥٣٨١٥دمحم عبدالهادي موسى عبد الهادي١٢٣٨٢ ٤٧.٥

٦٠٣٠٤٥٣٤٢٢٠.٥١٥٣٧١٧دمحم وجيه السيد حسن١٢٣٨٣ ٥١.٥

٧٤٣٩.٥٤٥.٥٣٣٢٤٢١٥٣٩١٧.٥محمود ناصر محمود احمد١٢٣٨٤ ٥٠

٧٣.٥٣٦٤٦٣٣٢٣٧.٥١٥.٥٤٠١٧نور الدين عالء نمر السيد١٢٣٨٥ ٤٩

٧٦٣٦٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥١٧٣٩١٦اسراء خالد سليمان حسن١٢٣٨٦ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٢٣٩٢٦٤.٥١٥٣٩١٧.٥االء دمحم حمادة دمحم١٢٣٨٧ ٥٧

٧٤.٥٤٠٤٥٤٠٢٤٥.٥١٥٤٠١٧اماني جابر عبدهللا عبد الحليم١٢٣٨٨ ٤٦

٧٦.٥٤٠٥٤.٥٤٠٢٦٦.٥١٥٣٩١٧.٥اميره عويضة ابراهيم عويضة١٢٣٨٩ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٦.٥٤٩.٥٤٠٢٥٦.٥١٦٤٠١٧ايمان جالل شعبان ابو هاشم١٢٣٩٠ ٥٥

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٥١٧.٥٤٠١٧جنة هللا دمحم غنيم جمعة١٢٣٩١ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥١٧٤٠١٦رنيم سامي دمحم دمحم حسن١٢٣٩٢ ٥٩.٥

٧٧٣٩.٥٥١.٥٤٠٢٦٤.٥١٦٤٠١٧رويدا دمحم ابراهيم احمد١٢٣٩٣ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٤٣٧٢٦٢١٦.٥٤٠١٧شاهيناز احمد عبدالرحمن علي منصور١٢٣٩٤ ٥٥

٥٣٣٠٤٥٣٣٢١٤١٥.٥٣٨١٧ملك حسن خيري نصري١٢٣٩٥ ٥٣

٧٩٣٩.٥٥٠٤٠٢٦٧.٥١٥٣٩١٥منةهللا فرج اسماعيل منصور١٢٣٩٦ ٥٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٢٣٩.٥٢٦١.٥١٥٤٠١٦.٥منةهللا مصطفى دمحم مصطفى١٢٣٩٧ ٥٦
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٧٠.٥٣٣٤٥٣٧٢٣٧.٥١٥٣٨.٥١٧.٥منه البدوى بركات حسن١٢٣٩٨ ٥٢

٧٦.٥٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٧٠.٥١٥٣٨.٥١٨منه ايهاب السيد علي١٢٣٩٩ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٤٤٠٢٦٨.٥١٥٤٠١٧ندى عماد مصطفى عبدالحليم١٢٤٠٠ ٥٨

٧٥.٥٣٧٤٨٣٣.٥٢٤١١٥٣٩١٨.٥نورهان محمود ابراهيم دمحم١٢٤٠١ ٤٧

٦٩.٥٣٣.٥٤٥٣٢.٥٢٢٥.٥١٦٣٩١٨.٥هدى شحتة احمد ابراهيم١٢٤٠٢ ٤٥

٧٠٣٤٤٥٣٠.٥٢٣١.٥١٥.٥٣٩١٨.٥وسام طارق دمحم شحاتة١٢٤٠٣ ٥٢

٤٥.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٨٤٠٣٠١٢.٥محمود دمحم عطيه موسى٢٢٦٩٥ ٣٩
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القصاصين الجعارة تعليم أساسي االعداديةاالدارة المدرسة
٧٢.٥٣٠٤٦٣٩٢٣٤١٦٣٩١٨.٥احمد تامر سعيد عبدالحميد١٢٤٠٤ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٧.٥٢٢٨١٦٣٧١٩احمد سويلم حسن احمد١٢٤٠٥ ٤٥

٤١٢٦٤٥٣٠١٨٧١٧٣٦١٦احمد دمحم ابراهيم على سليم١٢٤٠٦ ٤٥

٤٩.٥٢٣.٥٤٥٣٠١٩٦١٧٣٤١٦احمد دمحم دمحم عبدالحميد١٢٤٠٧ ٤٨

٦١٣٠٤٥٣٠٢١١١٧.٥٣٧١٧.٥اسالم دمحم السيد سالم١٢٤٠٨ ٤٥

٥٠.٥٢٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٧٣٨١٨.٥حسام احمد اسماعيل سعيد١٢٤٠٩ ٤٥

٦٦.٥٣٥٥٠٣٧.٥٢٣٧١٧٣٧.٥١٨.٥حسن دمحم حسن عبدالسالم١٢٤١٠ ٤٨

٦٠٣٠٤٧٣٢٢١٧١٧٣٨١٨.٥سعيد خالد السعيد عيد١٢٤١١ ٤٨

٥١٢٥٤٥٣٠.٥١٩٦.٥١٦.٥٣٤١٧عبدالرحمن احمد عبده حسين١٢٤١٢ ٤٥

٦٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٦.٥١٧.٥٣٧١٨.٥فؤاد عبدهللا فؤاد عبدهللا١٢٤١٣ ٥٢

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٨٢٣٧١٧٣٩١٨.٥كريم السيد حسينى دمحم١٢٤١٤ ٤٩

٦٠.٥٣٠٥٤٣٢.٥٢٢٢١٧٣٨١٨.٥كريم عرفة مصطفى دمحم١٢٤١٥ ٤٥

٦٢.٥٣٠٥٢.٥٣٦٢٢٦١٧.٥٣٧١٨.٥دمحم على حسن عبدالسالم١٢٤١٦ ٤٥

٦٦٣٣٤٩.٥٣٤٢٣٥.٥١٦.٥٣٨١٨.٥دمحم محمود زكى على١٢٤١٧ ٥٣

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٦.٥٣٦١٥دمحم محمود طلبة دمحم١٢٤١٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢١٠.٥١٦.٥٣٤١٦.٥اسراء ابراهيم عايد بريشة ابراهيم١٢٤١٩ ٤٥

٦٠٢٤.٥٤٥٣١٢٠٧.٥١٦.٥٣٦١٨.٥اسماء عماد السيد سالم١٢٤٢٠ ٤٧

٧٢.٥٣٥٥٢.٥٣٢.٥٢٤٥.٥١٧٣٩١٨.٥بسملة السيد عبدالوهاب السيد١٢٤٢١ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٤٣٦٢٦٢.٥١٦.٥٣٦١٨.٥فاطمه دمحم حسينى دمحم١٢٤٢٢ ٥٥

٦٩٣٣٥٠.٥٣٧.٥٢٤٣١٧٣٧١٨.٥منةهللا ابراهيم سليمان على١٢٤٢٣ ٥٣

٦١٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٧.٥١٦٣٥١٨.٥نجاة رشاد السيد حسن١٢٤٢٤ ٤٧
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القصاصين تل ثمود ع ت أساسياالدارة المدرسة
٧١.٥٣٠٤٧٣٢٢٣١.٥١٦٣٨١٨.٥احمد ابراهيم محمود دياب١٢٤٢٥ ٥١

٦٤.٥٣٠٤٩٣٠٢٢٤.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥احمد ايمن احمد دمحم١٢٤٢٦ ٥١

٤٩٣٠٤٦.٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٥١٦احمد حسن دمحم سليمان احمد البعلى١٢٤٢٧ ٥١

٥٢٢٥.٥٤٧.٥٣٠٢٠٥١٦٣٥١٦.٥احمد عالء محمود دمحم١٢٤٢٨ ٥٠

٥٠٢٤٤٨.٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٦١٦.٥احمد دمحم حسين عبدالهادى١٢٤٢٩ ٥٣

٦٠٣٠٥٤.٥٣٧.٥٢٣٧١٥٣٧١٦اسالم دمحم احمد دمحم١٢٤٣٠ ٥٥

٥٥٢٤٥١.٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٨١٦.٥السيد احمد السيد دمحم١٢٤٣١ ٥٢

٥٢.٥٢٥٥٢٣٠٢٠٩.٥١٥٣٤١٥.٥حبيب حسنى عبدهللا احمد عبدالدايم١٢٤٣٢ ٥٠

٦٠٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٢٧١٥٣٧١٦.٥سعيد عبدالناصر دمحم مشرقى١٢٤٣٣ ٥٣

٤٨٢٤٤٦.٥٣٠١٩٩.٥١٦٣٨١٦.٥سعيد نجاح سعيد ابوبكر١٢٤٣٤ ٥١

٤٤.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٩٥١٦٣٤١٦.٥عبدهللا حسن منصور عبدالمنعم١٢٤٣٥ ٥١

٦١٢٥٤٦.٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٢١٦عالء دمحم عيد دمحم مهدى١٢٤٣٦ ٥٣

٧٦٣٣٥٩٣٧.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٩١٦.٥عماد دمحم احمد عبدالرحمن١٢٤٣٧ ٥٥

٦٠.٥٢٣٥١٣٣.٥٢١٣١٦٣٥.٥١٦.٥كريم خالد حسن عبدالهادى١٢٤٣٨ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥١٥.٥٣٨١٧كريم علوان عبدالعظيم علوان١٢٤٣٩ ٥٨

٦٠٢٤.٥٥٢.٥٣٠٢٢٠١٥.٥٣٨١٦كريم نجاح سعيد ابوبكر١٢٤٤٠ ٥٣

٤٨٢٤.٥٤٥٣١٢٠٢١٥.٥٣٩١٦.٥دمحم السيد محمود عباس١٢٤٤١ ٥٣.٥

٧٩٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٧١١٥٣٩١٦.٥دمحم سليمان دمحم احمد١٢٤٤٢ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٣١٥٣٧١٥دمحم صالح احمد مهدى صقر١٢٤٤٣ ٤٥

٧٤٣٥.٥٥٢.٥٣٢٢٤٤.٥١٥٣٩١٦.٥دمحم عبدهللا مراد عبدهللا١٢٤٤٤ ٥٠.٥

٦٥٣١٤٦٣٣.٥٢٢٠.٥١٥٣٨١٥دمحم عبدالمنعم منصور عبدالمنعم١٢٤٤٥ ٤٥

٠.٥٠٠٠٠.٥١٠٢٠١٠دمحم عماد سعيد ابوبكرعبدالرحمن١٢٤٤٦ ٠

٦٦٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٧١٧دمحم فتحى على السيد١٢٤٤٧ ٥٠.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٥١٥محمود احمد سليمان احمد١٢٤٤٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢٢٠.٥١٥٣٦١٥.٥محمود عبدالناصر جابر دمحم١٢٤٤٩ ٥٤

٤٣٣٠٤٥٣٢١٩٧١٥٣٨١٦محمود غريب فؤاد عبدالدايم١٢٤٥٠ ٤٧

٤٧٢٣٣٦.٥٢٣.٥١٧٥١٥٣٧١٦.٥محمود دمحم على دمحم١٢٤٥١ ٤٥

٧١٣١٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨١٦محمود هانى سعدالدين سعود١٢٤٥٢ ٤٨.٥

٧٧٣٣٤٧٣٢٢٣٤١٥٣٩١٦.٥يوسف احمد دمحم امام١٢٤٥٣ ٤٥

٦٨.٥٣١.٥٤٥٣٢٢٢٢١٥٣٨١٦اسماء احمد على حسين١٢٤٥٤ ٤٥

٦١٣٠.٥٣٩٣١٢٠٦.٥١٥٣٧١٦.٥اسماء صالح سليمان غانم١٢٤٥٥ ٤٥
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٧١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٩١٦ايه كمال دمحم كمال١٢٤٥٦ ٤٥

٧٥٣٢.٥٤٦.٥٣٥٢٤٤١٧٣٨١٧تغريد محمود دمحم دمحم١٢٤٥٧ ٥٥

٧٤٣٢٤٦.٥٣٣٢٣١.٥١٦٣٩١٦دعاء صالح دمحم دمحم١٢٤٥٨ ٤٦

٦٣.٥٣٠.٥٣٦.٥٣٠٢٠٥.٥١٦.٥٣٨١٦.٥دعاء دمحم احمد دمحم١٢٤٥٩ ٤٥

٧١٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٢.٥١٥.٥٣٨١٦دنيا محمود حسين عبدالهادى١٢٤٦٠ ٤٥

٦٦.٥٢٥.٥٤٥.٥٢٢٢٠٤.٥١٦٣٧١٦ذكرى ممدوح عبدالهادى احمد١٢٤٦١ ٤٥

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٢٣.٥١٦.٥٣٨١٦رهف اشرف عبدالعزيز دمحم١٢٤٦٢ ٤٥

٤١٢٥٣٣.٥٢١١٥٣.٥١٥٣٥١٦روان دمحم فتحى احمد١٢٤٦٣ ٣٣

٧٤.٥٣٢٤٥.٥٣٤٢٣٢١٦.٥٣٩١٨ريهام عماد عبدالعزيز دمحم١٢٤٦٤ ٤٦

٥١.٥٢٤.٥٣٤.٥٢٢١٧٧.٥١٦٣٥١٦سهيله مصطفى على حسين ابراهيم١٢٤٦٥ ٤٥

٧٦.٥٣٦٤٥٣٣.٥٢٤٠١٦.٥٣٨١٦صباح شحته حسن احمد١٢٤٦٦ ٤٩

٧٦٣٣٤٥٣١.٥٢٣٦١٧.٥٣٩١٦.٥فاطمه جابر دمحم عواد١٢٤٦٧ ٥٠.٥

٧٦٣٣.٥٤٦٣٤٢٤٤١٧.٥٣٨١٦.٥منار دمحم احمد دمحم رمضان١٢٤٦٨ ٥٤.٥

٧٦٣٣.٥٤٩٣٧٢٤٣.٥١٧.٥٣٨١٧منه دمحم على ابراهيم١٢٤٦٩ ٤٨

٧٢.٥٣٢٤٥.٥٣٦.٥٢٣١.٥١٦٣٩١٦.٥منى عصام حسن دمحم١٢٤٧٠ ٤٥

٧٣٣٤.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٣٨.٥١٧٣٩١٦.٥ندى ابراهيم فتحى علوان١٢٤٧١ ٤٨

٦١٣٠٣٩٣٠٢٠٥١٧.٥٣٧١٦.٥ياسمين دمحم محمود دمحم١٢٤٧٢ ٤٥
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القصاصين الهوانية اإلعداديةاالدارة المدرسة
٥٠٣٠٣٩٣٠١٨٩١٥٣٥١٦ابراهيم حسن دمحم السيد١٢٤٧٣ ٤٠

٧٢.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٧٢٥٦.٥١٥٣٧١٦.٥ابراهيم دمحم إبراهيم علي١٢٤٧٤ ٥٤

٦٩.٥٣٤.٥٤٩٣٢.٥٢٣٢.٥١٥٣٧١٨ابو بكر تامر كامل أحمد علي يوسف١٢٤٧٥ ٤٧

٧٢٣٣.٥٤٩٣٥.٥٢٣٨١٥٣٨١٧.٥احمد السيد أحمد اسماعيل١٢٤٧٦ ٤٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٤٣٩.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٦١٧احمد السيد عبدالعال اسماعيل١٢٤٧٧ ٥٧

٦٠٣٢.٥٣٨.٥٣١.٥٢٠٠.٥١٥٣٥١٦.٥احمد حسن دمحم حسن١٢٤٧٨ ٣٨

٥١٣٠٤٥٣١.٥١٩٦.٥١٥٣١١٥احمد سعد ابوالمجد ابراهيم١٢٤٧٩ ٣٩

٦٠٣٥٤٦.٥٣٢.٥٢٢٠١٥٣٦١٥.٥احمد سليمان السيد دمحم١٢٤٨٠ ٤٦

٧٢.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٥٢٣٨.٥١٥٣٨١٥.٥احمد عماد السيد علي١٢٤٨١ ٤٨

٤٣.٥٢٣٣٨٣٠١٧١.٥١٥٢٧١٦احمد دمحم السيد مصطفى١٢٤٨٢ ٣٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٢١٥٣٧١٧احمد دمحم سعيد عبدالفتاح١٢٤٨٣ ٥٣

٧٦.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٥٣٧١٧.٥احمد دمحم كامل أحمد علي يوسف١٢٤٨٤ ٥٠.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٥١٧.٥احمد دمحم هالل دمحم ابراهيم١٢٤٨٥ ٤٥

٦٥٣١٤٦.٥٣٥.٥٢٢٤١٥.٥٣٧١٧احمد نشأت أحمد دمحم١٢٤٨٦ ٤٦

٥٥.٥٣٠٤٥٣٢٢٠٢.٥١٥٣٣١٦اسماعيل صابر إسماعيل حجازي١٢٤٨٧ ٤٠

٤٩٣٠٤٦٣٠.٥١٩٦.٥١٥٣٧١٦.٥البعلى دمحم سليمان عبدالحميد١٢٤٨٨ ٤١

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٢.٥١٥٣٧١٧السيد دمحم السيد دياب١٢٤٨٩ ٤٥

٥٤٣١٤٦٣٢٢٠٣١٥٣٥١٥.٥السيد دمحم السيد عبدالحق١٢٤٩٠ ٤٠

٦٩.٥٣٠٤٩٣٧٢٣٠.٥١٥.٥٣٦١٥حسن دمحم حسن دمحم١٢٤٩١ ٤٥

٦٨.٥٣٣٤٨.٥٣٦٢٣١١٦.٥٣٨١٧خالد اشرف علي ابراهيم١٢٤٩٢ ٤٥

٧١.٥٣٥٤٩.٥٣٦٢٣٧١٥.٥٣٨١٧عمر دمحم عمر عمر١٢٤٩٣ ٤٥

٦٣٣٥٤٧.٥٣٥٢٢٥.٥١٧٣٧١٦كريم خالد احمد خليل١٢٤٩٤ ٤٥

٧٥.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٥٢٤٣.٥١٨.٥٣٨١٧.٥مازن صابر صبحي السيد١٢٤٩٥ ٤٨

٤٩.٥٢٤٣٨٣٠١٧٥.٥١٠٣٢١٥متولي سعيد عالم متولي١٢٤٩٦ ٣٤

٧٦٣٥٤٨٣٦.٥٢٤٠.٥١٨٣٦١٥.٥دمحم احمد خليل دمحم١٢٤٩٧ ٤٥

٧٦.٥٣٦.٥٤٨٣٥٢٤١١٦٣٧١٧.٥دمحم احمد دمحم علي١٢٤٩٨ ٤٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٠٣٤.٥٢٣٣.٥١٧٣٦.٥١٧.٥دمحم السيد قطب ابراهيم١٢٤٩٩ ٣٨

٦٧.٥٣١.٥٤٧٣١.٥٢٢٢.٥١٦.٥٣٦١٧.٥دمحم بهاء الدين السيد منصور١٢٥٠٠ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢١٢.٥١٥.٥٣٤.٥١٧دمحم خالد السيد علي١٢٥٠١ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٦.٥٣١.٥٢٢٠١٧.٥٣٦١٦دمحم رمضان جابر دمحم عبدالمولى١٢٥٠٢ ٤٥.٥

٦٨٣٤.٥٥١.٥٣٥.٥٢٣٤.٥١٨٣٥١٧دمحم صالح هالل دمحم١٢٥٠٣ ٤٥
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٧١.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٥.٥١٧٣٦١٧.٥دمحم وليد دمحم دمحم١٢٥٠٤ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٥١٦.٥٣٥.٥١٨دمحم ياسر عبدالرازق احمد١٢٥٠٥ ٥٥

٤٩.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٩١٦٣٥.٥١٦محمود خالد دمحم محمود١٢٥٠٦ ٥٢

٧٣٣٥٥٣٣٤٢٤٩.٥١٨٣٧١٧محمود عاطف احمد دمحم١٢٥٠٧ ٥٤.٥

٦١.٥٣٠٥١٣٢.٥٢٢٢١٥٣٤١٥محمود دمحم سليمان راغب١٢٥٠٨ ٤٧

٤٢٢٠.٥٣٨.٥٣٠١٧٦١٣٢٤.٥١٥محمود دمحم عبدالعظيم ابراهيم١٢٥٠٩ ٤٥

٤٦٣٤٤٥٣٠٢٠٠١٥٢٥.٥١٥.٥محمود نادر دمحم احمد١٢٥١٠ ٤٥

٤٩.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٠٧١٦.٥٣٥١٥محمود ناصر السيد دمحم١٢٥١١ ٤٩

٦٩٣٦.٥٥٢٣٦.٥٢٤٩١٨٣٧١٦موسى جمعة دمحم عبدالمولى١٢٥١٢ ٥٥

٧٣٣٥.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤١.٥١٨٣٨١٧ابتسام السيد سليمان سليم١٢٥١٣ ٤٩

٦٧.٥٣١.٥٥٠.٥٣٠٢٣٥.٥١٧.٥٣٦١٥اسماء السيد سليمان عبدالحميد١٢٥١٤ ٥٦

٧٨٣٨٥٣.٥٣٧.٥٢٦٦١٦.٥٣٨.٥١٧اسماء صالح قطب ابراهيم١٢٥١٥ ٥٩

٤٩٢٢.٥٤٥٢٢.٥١٩١١٦٣٥.٥١٥امل جالل فضل محمود١٢٥١٦ ٥٢

٧٨.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩١٧.٥٣٨.٥١٧.٥امنيه السبد موسي علي١٢٥١٧ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٥٢٦٠.٥١٨٣٩١٧ايمان كمال رفعت عبدالحق١٢٥١٨ ٥٧

٤٠٢٤.٥٣٦٢٠.٥١٦٩١٢.٥٣٠١٣ايه أحمد السيد اسماعيل١٢٥١٩ ٤٨

٦٥٣٦.٥٥٣٣٥.٥٢٤٥.٥١٨٣٧.٥١٦.٥بسمله محمود ابو اليزيد دمحم١٢٥٢٠ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٧.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٥.٥١٧بسمله محمود دمحم علي١٢٥٢١ ٥٧

٧٣.٥٣٨.٥٥٣٣٨٢٦٠١٨٣٨.٥١٧دينا دمحم سعيد علوان١٢٥٢٢ ٥٧

٧٣.٥٣٨.٥٥٢٣٦.٥٢٥٨.٥١٨٣٨١٦.٥زهراء موسى محمود شحاتة١٢٥٢٣ ٥٨

٧٤.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٥٩.٥١٨٣٨١٧شهد عبدالمعطي عبد العظيم متولي١٢٥٢٤ ٥٨

٦٠٣٠٥١٣٠.٥٢١٧.٥١٧.٥٣١١٦.٥شيماء السيد دمحم عواد١٢٥٢٥ ٤٦

٦٠٣٠٥٢.٥٣١٢١٩١٥.٥٣٢١٥فوزية ياسر عبدالعظيم علي١٢٥٢٦ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٦٢٣٩.٥١٧.٥٣٤١٥كميليا كمال حسن اسماعيل١٢٥٢٧ ٥١

٦٨.٥٣٥٥١.٥٣٩٢٤٢.٥١٧.٥٣٧١٥منار دمحم فتحي علي١٢٥٢٨ ٤٨.٥

٧٤٣٧.٥٥٣.٥٣٩٢٥٠.٥١٧٣٨١٥منةهللا نبيل دمحم احمد١٢٥٢٩ ٤٦.٥

٥١٣٣.٥٤٧.٥٣٣٢٠٥.٥١٥.٥٣٧١٣.٥منه السيد علي علي١٢٥٣٠ ٤٠.٥

٧٤.٥٣٨٥٢.٥٣٩٢٥٥.٥١٨٣٦١٦منه جمعة دمحم عبدالمولى١٢٥٣١ ٥١.٥

٧٦٤٠٥٣.٥٣٩.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٧١٥.٥منه عالء سعيد دمحم١٢٥٣٢ ٥٣.٥

٥٢.٥٣٣٤٥٣٨٢٠٨.٥١٨٣٢.٥١٥منه كمال علوان السيد١٢٥٣٣ ٤٠

٤٦٣٠.٥٤٦.٥٣٠١٨٩١٧.٥٣٠١٢.٥ميادة جالل فضل محمود١٢٥٣٤ ٣٦

٦٠٣٦.٥٥٠٣٦٢٢٧.٥١٨٣٥١٥ندى اسامة دمحم محمود١٢٥٣٥ ٤٥
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٥١.٥٣٧.٥٤٦٣٧٢١٣١٨٣٤.٥١٥ندى اشرف حسن شحاتة١٢٥٣٦ ٤١

٦٤٣٥٤٧.٥٣٩٢٣٢.٥١٨٣٤.٥١٥نورهان عبدهللا دمحم دمحم١٢٥٣٧ ٤٧

٤٦٣١.٥٤٥٣١١٩٢١٥٣٢١١.٥وسام السيد سليم هاشم١٢٥٣٨ ٣٨.٥

٧٧٣٩٥٥٣٩٢٦٦١٧.٥٣٧١٥يارا دمحم حسن حسن١٢٥٣٩ ٥٦

٥٣.٥٣٦.٥٥٢٣٧.٥٢٢٥.٥٠٣٣.٥١٥دمحم ناصر احمد دمحم٢٢٩٤٣ ٤٦

٦١.٥٣٦.٥٥٠٣٧.٥٢٣٠.٥٠٣١١٧دينا دمحم محمود احمد٢٢٩٤٤ ٤٥

٦٦٣٥.٥٥١٣٧.٥٢٣٥٠٣٥١٦.٥مني جمال عبد الشفيع السيد٢٢٩٤٥ ٤٥

٦٩.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٤٩٠٣٧١٧االء كمال احمد دمحم٢٢٩٤٦ ٥٤
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القصاصين أم مشاق اإلعدادية االدارة المدرسة
٧٦٣٦٥٢٣٩٢٥٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥احمد راشد سالمه راشد١٢٥٤٠ ٥٢.٥

٦٦٣٠٤٥٣٤٢٢٢.٥١٨.٥٣٤١٦احمد سلمى حامد حسين١٢٥٤١ ٤٧.٥

٦٩.٥٣١.٥٤٥٣٣٢٢٧١٧.٥٣٢١٥.٥احمد سليمان احمد حسن١٢٥٤٢ ٤٨

٧٠٣٣٤٥٣٦٢٣٣.٥١٧.٥٣٧.٥١٥احمد سمير دمحم عبدهللا١٢٥٤٣ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٧٥٣٣٨٢٥٨١٧.٥٣٨.٥١٦احمد محروس دمحم الصغير خليل بحر١٢٥٤٤ ٥٣.٥

٤٦٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٧٣٦١٥احمد دمحم صابر دمحم١٢٥٤٥ ٤٧.٥

٦٨.٥٣١٤٥٣٠٢٢٣١٧.٥٣٧١٦.٥احمد دمحم عبدالفتاح ابراهيم١٢٥٤٦ ٤٨.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢١٧.٥٣٥١٥احمد دمحم محمود دمحم١٢٥٤٧ ٤٧

٧٣٣٣٤٩٣٢٢٤١١٧.٥٣٧١٥.٥اسماعيل حسينى اسماعيل على١٢٥٤٨ ٥٤

٦٨٣٤.٥٥١٣٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٩.٥١٥.٥اسماعيل رضا اسماعيل اسماعيل سليمان١٢٥٤٩ ٥١

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٨٢٥٨.٥١٧.٥٣٩١٥.٥السيد دمحم السيد محمود١٢٥٥٠ ٥٤.٥

٥٠٣٤.٥٣٨.٥٣٠٢٠٠١٧.٥٣٥١٥.٥رفاعى سالم دمحم رمضان١٢٥٥١ ٤٧

٦٠٢٤.٥٣٥٣٠.٥١٩٥١٦٣٦١٦.٥سالم مفتاح سالم راشد١٢٥٥٢ ٤٥

٤٢٢٦٣٣٣٠١٦٦١٥٣٠١٣.٥صابر حسن سليمان سلمى١٢٥٥٣ ٣٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٨٢٥٩.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥عبدهللا دمحم محمود مرغنى١٢٥٥٤ ٥٥

٦٦.٥٣٧٤٥٣٢.٥٢٢٦١٧.٥٣٧١٥.٥عبدهللا يوسف السيد ابراهيم١٢٥٥٥ ٤٥

٧٤.٥٣٤.٥٤٥٣٥٢٤١.٥١٨٣٨١٦.٥عمرو موسى مبارك امطير١٢٥٥٦ ٥٢.٥

٦٣٣٣٤٧.٥٣٠٢٢٢.٥١٥.٥٣٤١٦.٥فارس دمحم عرفه شريف١٢٥٥٧ ٤٩

٧٥٣٧.٥٥٥٣٠٢٤٤.٥١٧٣٥.٥١٦.٥كريم عبدالهادى دمحم عبدالهادى١٢٥٥٨ ٤٧

٦٩٣٤٥١.٥٣٠٢٣١.٥١٧٣٤١٦.٥دمحم ابراهيم السيد ابراهيم١٢٥٥٩ ٤٧

٦٠٣١٤٥٢٢٢٠٣١٦.٥٣٥١٥دمحم السيد احمد دمحم١٢٥٦٠ ٤٥

٦٧.٥٣٠٥٣.٥٣٠٢٣٥١٨٣٨١٥دمحم السيد دمحم عبدالحليم١٢٥٦١ ٥٤

٦٨٣١.٥٤٥٢١.٥٢١١١٥.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم طلعت السيد نصار١٢٥٦٢ ٤٥

٦٨.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٣٠١٨٣٦١٦دمحم مصطفى الشافعى خليل١٢٥٦٣ ٥١

٦٧٣٧٤٨٣٠٢٣١١٦.٥٣٨.٥١٥محمود ايمن محمود سليمان١٢٥٦٤ ٤٩

٤٢٣٠.٥٣٧.٥٢٠١٧٥١٥٣٤١٥محمود عبدالعال دمحم الشافعى١٢٥٦٥ ٤٥

٧٨.٥٣٨٥٠.٥٣٠٢٥٣١٨٣٧١٥.٥معاذ دمحم عبدالعزيز الدويك١٢٥٦٦ ٥٦

٦٤.٥٣٦٥١٣٠٢٣٢١٦.٥٣٩١٦.٥منصور سعد مبارك مطير١٢٥٦٧ ٥٠.٥

٧٥٣٨.٥٤٩٣٠٢٤٤١٧٣٨١٦.٥نادر عبدهللا الشحات ابراهيم١٢٥٦٨ ٥١.٥

٦٦٣٩٤٩٣٠٢٣٥.٥١٧٣٨.٥١٥نادر محمود دمحم عوض١٢٥٦٩ ٥١.٥

٧٩٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٣.٥١٧.٥٣٨.٥١٥.٥اسماء عبده عطيه دمحم١٢٥٧٠ ٥٩
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٧٩٣٩٥٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٥١٨اسماء عيسى السيد عبدربه١٢٥٧١ ٦٠

٧٣.٥٣٨٣٧٢٢.٥٢٢٠.٥١٧٣٨١٦امانى محمود السيد دمحم١٢٥٧٢ ٤٩.٥

٧٧٣٨.٥٤٨.٥٣٠٢٤٦.٥١٩٣٩١٥ايمان احمد عطيه احمد١٢٥٧٣ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٣٤٦.٥٣١٢٤٣١٦.٥٣٨١٥ايمان احمد على عطيه١٢٥٧٤ ٥٧

٧٤.٥٣٤.٥٤٨٣١٢٣٩.٥١٦.٥٣٨١٥ايمان دمحم مصطفى منصور١٢٥٧٥ ٥١.٥

٧٨٣٧٥٢٣٦.٥٢٦٠١٥٣٨١٥.٥بسمه دمحم مصطفى دمحم١٢٥٧٦ ٥٦.٥

٧٧٣٢٥٣.٥٣٢٢٥١.٥١٧.٥٣٧١٦حسناء حسن حسين غنيم١٢٥٧٧ ٥٧

٦٦٢٥٤٦٢٢٢١٠١٧.٥٣٦.٥١٦حنان خالد احمد السيد١٢٥٧٨ ٥١

٧٢.٥٣٤.٥٥١.٥٣٠.٥٢٤٣١٧.٥٣٦١٧دنيا سليمان السيد عطيه١٢٥٧٩ ٥٤

٦٨.٥٣١٥٠.٥٣١٢٣٠.٥١٨.٥٣٨١٦.٥روان شكرى دمحم دمحم١٢٥٨٠ ٤٩.٥

٦٣٣٠٤٥٢١.٥٢٠٩١٦٣٩١٥سهير الشين عبدالعزيز على١٢٥٨١ ٤٩.٥

٧٨.٥٣٧٥٥.٥٣٦٢٦٢١٨٣٨.٥١٧.٥سهيله احمد دمحم منصور١٢٥٨٢ ٥٥

٧٣.٥٣٢.٥٥١٣٠.٥٢٤٢.٥١٦٣٦١٧ليلى عماد عبدالعال الشافعى١٢٥٨٣ ٥٥

٧٤٣١٥١.٥٣٠٢٣٩.٥١٨٣٨.٥١٥.٥مريم على شبل عبدالنبى١٢٥٨٤ ٥٣

٧٧.٥٣٧٥٤٣٧.٥٢٦٦١٧٣٩١٦.٥ملك حسن كمال احمد١٢٥٨٥ ٦٠

٤٩.٥٢١.٥٤٥٢١.٥١٨٧.٥١٥٣٦١٥منه هشام صابر محمود١٢٥٨٦ ٥٠

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٨٣٦١٨نورهان اسامه على عبدالمولى١٢٥٨٧ ٥٩

٦٧٣٠٤٦.٥٢٣٢٢٤١٨٣٩١٧هبه فيصل شبل عبدالنبى١٢٥٨٨ ٥٧.٥

٧٢٣٠٤٩.٥٣٠.٥٢٣٨١٨٣٩١٧هبه مختار احمد حسن دمحم١٢٥٨٩ ٥٦

٤٢.٥٣٤.٥٤٥٢١١٩١٠٣١١٣دمحم احمد دمحم عزب٢٢٩٦٨ ٤٨

٤٨.٥٣٣٤٥.٥٢١١٩٧٠٣٠١٣.٥رضا عادل سليمان دمحم٢٢٩٩٨ ٤٩
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القصاصين المرزوقية تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٦٠٣٢٤٥٣١.٥٢١٩١٦.٥٣٤١٦ابراهيم حامد ابراهيم السيد١٢٥٩٠ ٥٠.٥

٤٣٣٠٣٨.٥٣٠١٧٧.٥١٧٣١.٥١٥احمد ابوزيد ياسر ابوزيد١٢٥٩١ ٣٦

٦٨٣١.٥٤٨.٥٣٠٢٢٧١٧٣٨١٥احمد سالمة احمد سالمة١٢٥٩٢ ٤٩

٦٤.٥٣٢٤٧٣٠٢١٨.٥١٧٣٦.٥١٥.٥احمد عطية السيد دمحم١٢٥٩٣ ٤٥

٧٤٣٦.٥٥٥٣٣.٥٢٥٦١٥.٥٣٨.٥١٧.٥احمد ياسم دمحم سيد احمد١٢٥٩٤ ٥٧

٥٠٢٤.٥٤٥٣٠١٩٥١٥٣٤١٦اسالم احمد دمحم عوض١٢٥٩٥ ٤٥.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦.٥٣٥.٥١٧اسماعيل عماد برسوم جمعة١٢٥٩٦ ٤٥

٦٠٢٥٣٨.٥٣٠١٩٤١٧٣٥١٧خليل ناصر احمد حسن١٢٥٩٧ ٤٠.٥

٦٥٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢١٩١٧٣٤١٦رمضان محروس رمضان دمحم١٢٥٩٨ ٤٥

٤٤.٥٢٤.٥٤٥٢٣١٧٥.٥١٥٣٢١٥سعد دمحم دمحم ابراهيم١٢٥٩٩ ٣٨.٥

٧٠.٥٣٠٥١٣٠٢٤١.٥١٦٤٠١٥عبدالرحمن احمد عيد دمحم١٢٦٠٠ ٦٠

٦٥٣٠٣٧.٥٣٣٢١٥.٥١٧٣١.٥١٥على عماد عبدالعال على١٢٦٠١ ٥٠

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٢.٥١٧٣٤.٥١٥عمر دمحم عبدالعال على١٢٦٠٢ ٤٥

٧٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٣٠١٧٣٥١٦عمر دمحم دمحم عبداللة١٢٦٠٣ ٥٤.٥

٦٩.٥٣٦٤٥٣٠٢٣٢١٨٣٨.٥١٧قطب مجدى صالح عبدالدايم١٢٦٠٤ ٥١.٥

٧٧٣٩٥٢.٥٣٢.٥٢٥٢.٥١٧٣٩.٥١٧.٥كريم مجدى صالح عبدالدايم١٢٦٠٥ ٥١.٥

٦١.٥٣٢.٥٣٩٣٠٢١٠.٥١٧.٥٣٣١٧كريم دمحم ياسر ابوزيد١٢٦٠٦ ٤٧.٥

٤٨٣٠٣٨.٥٣٠١٩١.٥١٧.٥٣٤١٥.٥مجدى كرم عبدالباسط السيد١٢٦٠٧ ٤٥

٦٨٣٥.٥٤٥٣٦٢٣٤.٥١٨٣٦.٥١٥.٥دمحم انور عبدالحميد نصر١٢٦٠٨ ٥٠

٦٦٣١٤٥٣٠٢٢٠١٨٣٥.٥١٦دمحم بكر ابراهيم بكر١٢٦٠٩ ٤٨

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٦.٥١٧٣٧١٥.٥دمحم حسانين سعدالدين حسانين١٢٦١٠ ٤٧

٦٥٣٢.٥٤٩.٥٣١٢٢٥١٦٣٨١٦دمحم رافت عبدالحميد بكر١٢٦١١ ٤٧

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥٣٦١٥.٥دمحم رضا دمحم دمحم١٢٦١٢ ٤٥

٥٠.٥٣٠٤٧٣٠٢٠٤١٥٣٤١٦دمحم سعيد عبدالحليم عبداللة١٢٦١٣ ٤٦.٥

٤٣.٥٣٠٣٦٣٠١٨٤.٥١٣.٥٣٠.٥١٥دمحم عاطف دمحم عطية١٢٦١٤ ٤٥

٤٢٣٠٣٥.٥٣٠١٧٥.٥١٥٣٠.٥١٥دمحم عبداللة احمد عبداللة١٢٦١٥ ٣٨

٥٣٣٠٤٦٣١.٥١٩٨١٥.٥٣٣١٦.٥دمحم عبدة صالح السيد١٢٦١٦ ٣٧.٥

٥٥.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢١٣١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم فاروق جالل حسن١٢٦١٧ ٤٩.٥

٦٤٣١٥٠.٥٣١٢٢٤.٥١٥.٥٣٥١٦دمحم مجدى عبدالحميد بكر١٢٦١٨ ٤٨

٥٥٣١٤٧.٥٣٠٢٠٩١٥٣٦١٥.٥دمحم مصطفى عبدالرحمن مصطفى١٢٦١٩ ٤٥.٥

٧٥٣٨.٥٥٢٣١٢٤٨.٥١٥٣٨.٥١٦دمحم ياسر ابراهيم بكر١٢٦٢٠ ٥٢
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٥٢.٥٣٢٤٥٣٠٢٠٨١٥.٥٣٦.٥١٥.٥محمود اشرف ابراهيم ابراهيم١٢٦٢١ ٤٨.٥

٤٨.٥٣٠٤٦٣٠١٩٩.٥١٥.٥٣٢١٥مصطفى دمحم محمود دمحم١٢٦٢٢ ٤٥

٥١٣٥٣٨٣٠١٩٩١٥٣٢١٥.٥نجيب دمحم فؤاد عبدالعزيز١٢٦٢٣ ٤٥

٥٢.٥٣٠.٥٣٧٣٠١٩٥١٣.٥٣٢.٥١٥.٥يوسف احمد السيد دمحم١٢٦٢٤ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٨٣٠٢١٦١٥٣٥١٥.٥يوسف عطية غريب نصر١٢٦٢٥ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٢٥٥٣٧٢٥٦١٥٣٦١٦يوسف دمحم احمد احمد الفولى١٢٦٢٦ ٥٦.٥

٦١.٥٣١٥٣.٥٣٦٢٣٦.٥١٥.٥٣٥١٥يوسف دمحم عرقوب عبدالعزيز١٢٦٢٧ ٥٤.٥

٦٨.٥٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٢٦.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥ابتسام السيد عبدالفتاح مصطفى١٢٦٢٨ ٤٩

٦٨.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٢.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥امال دمحم احمد عبداللة١٢٦٢٩ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧١.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥اميره عبداللة دمحم عبداللة١٢٦٣٠ ٥٩.٥

٦٢.٥٣١٥٣٣٦٢٣٤.٥١٧٣٧.٥١٦.٥ايمان احمد دمحم حسين١٢٦٣١ ٥٢

٧٦.٥٣٦٥٦٣٦٢٥٨.٥١٨٣٧.٥١٥.٥بسملة حسن احمد عبدالحميد١٢٦٣٢ ٥٤

٧٧٣٧٥٧٣٩.٥٢٦٦١٨٣٧.٥١٦رحمة عماد سالمة دمحم١٢٦٣٣ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٠.٥٥١.٥٣٦٢٣٩.٥١٧٣٧.٥١٧رضوى احمد عيد دمحم١٢٦٣٤ ٥١

٧١٣٣.٥٥٠٣٢٢٣٩.٥١٧٣٧.٥١٦ريهام دمحم عبدالفتاح خليل١٢٦٣٥ ٥٣

٧٧٣٧٥٩٣٨٢٧٠.٥١٨.٥٣٩١٦.٥ضحى دمحم عبدالجليل عبدالحليم١٢٦٣٦ ٥٩.٥

٦٦.٥٣٣٥٣٣٣٢٣٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥فاطمه فرحان دمحم على١٢٦٣٧ ٥٢

٦٧٣١٥٢.٥٣٠٢٣١١٧٣٩١٧ميادة جالل حسن حسين١٢٦٣٨ ٥٠.٥

٦١٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٣١٧٣٧١٦.٥نجالء صابر شحتة ابوهاشم١٢٦٣٩ ٥٣.٥

٧٠٣٥.٥٥٢٣٥٢٤٥١٨٣٩١٦.٥ندى احمد عبدالفتاح ابراهيم١٢٦٤٠ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٨٥٩٣٧٢٦٧١٧٣٩.٥١٦.٥ندى محمود مصطفى محمود١٢٦٤١ ٥٧.٥

٧١٣٤.٥٥٣٣٤٢٤٤١٨٣٨.٥١٧ندى نصر رمضان خليل١٢٦٤٢ ٥١.٥

٦٦.٥٣١٥٠.٥٣٠٢٢٦.٥١٦٣٧١٧نورا هشام عبدالقوى ابوزيد١٢٦٤٣ ٤٨.٥

٧٠٣٢.٥٥٠٣٠٢٣٥.٥١٨.٥٣٨.٥١٦.٥وسام رضا عبداللة عبدالحليم١٢٦٤٤ ٥٣
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القصاصين الخفيج تعليم اساسي ع االدارة المدرسة
٤٤٢٥.٥٤٦٣٠١٨٤.٥١٦٣٠١٥احمد جودة سالم عبدالعزيز١٢٦٤٥ ٣٩

٤٩٢٤٤٥٣١.٥١٩٤.٥١٥٣٥١٥.٥احمد زغلول السنوسى السيد١٢٦٤٦ ٤٥

٧٠٣٢٥١٣٥٢٣٥١٦٣٦.٥١٧احمد سامى احمد على١٢٦٤٧ ٤٧

٧٦٣٥.٥٥٨٣٨٢٦٢١٧.٥٣٨.٥١٥احمد سامى دمحم سالمة١٢٦٤٨ ٥٤.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٦٣٧٢٥٧١٦.٥٣٧.٥١٧احمد سعيد سليمان دمحم١٢٦٤٩ ٥٥

٥٤٣٢٤٨٣٥٢١٤.٥١٥.٥٣٨١٦احمد صالح على دمحم١٢٦٥٠ ٤٥.٥

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦.٥٤٠١٥احمد عصمت دمحم مصطفى١٢٦٥١ ٦٠

٦٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٧١٥.٥احمد عوده سليمان عيد١٢٦٥٢ ٥٧

٧٨٣٩.٥٥٥٣٩٢٧١.٥١٦.٥٣٨١٧احمد ياسر على على١٢٦٥٣ ٦٠

٧٧٤٠٥٧٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٧.٥١٥.٥اسالم رضا عبدالسالم محسوب١٢٦٥٤ ٥٨

٦٠٣٠٤٨٣٣٢٢٠.٥١٦٣٧١٦السيد سليمان دمحم ابراهيم١٢٦٥٥ ٤٩.٥

٦٤٣٤.٥٤٨.٥٣٧.٥٢٣٣١٥٣٦١٦حازم دمحم سعد دمحم١٢٦٥٦ ٤٨.٥

٤٨٢٢٣٧٣٠١٨٢١٣.٥٣٢١٥صالح سليمان عوده سليمان١٢٦٥٧ ٤٥

٥١٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢١٣١٥٣٥١٥عبدالرحمن جابر حامد عطية١٢٦٥٨ ٥٣

٤٢٢٤.٥٣٧.٥٢٢.٥١٦٤١٥٣٠.٥١٥عبدالعاطي مصباح عبدالعاطي عطية١٢٦٥٩ ٣٧.٥

٥٢٢٢.٥٣٧٢٢١٧٨.٥١٥٣٢١٣عمار صالح عيد سليمان١٢٦٦٠ ٤٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٧٠١٧٣٧١٥.٥عمر دمحم سليمان دمحم١٢٦٦١ ٥٩

٤٩٣٠٤٥٣٠١٩٣.٥١٥.٥٣٦١٥عيد خالد عيد سليمان١٢٦٦٢ ٣٩.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠كريم عماد رافت السيد١٢٦٦٣ ٠

٥٢.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢١٢١٥٣٥١٦كريم دمحم عبدالرحمن دمحم١٢٦٦٤ ٥١

٧١٣٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٤١٥٣٦١٥دمحم ابراهيم دمحم حسن١٢٦٦٥ ٥٦

٧٧٣٧.٥٥٥٣٩.٥٢٦٦١٦٣٦١٥دمحم ابرهيم عبدالرحمن عبدالسالم١٢٦٦٦ ٥٧

٦٩٣٢.٥٣٨.٥٣٣٢٣١١٣.٥٣٦١٥دمحم السيد عبدالرحمن خليل١٢٦٦٧ ٥٨

٧٤٣٥.٥٤٩٣٦٢٥٢.٥١٥.٥٣١.٥١٥دمحم السيد دمحم دمحم١٢٦٦٨ ٥٨

٧٤٣٧.٥٥٠٣٧.٥٢٥١١٦٣٣.٥١٥دمحم حماد دمحم السيد١٢٦٦٩ ٥٢

٧٥٣٩.٥٥٥٣٧٢٦٥.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم محسن عبدالفتاح عوض١٢٦٧٠ ٥٩

٧٥٣٩٥١.٥٣٧٢٦٠.٥١٧٣٧١٥دمحم ياسر منصور فرحان١٢٦٧١ ٥٨

٤٣٣٠٣٦.٥٢١.٥١٧٩١٥٣٠١٥محمود خالد هليل هليل١٢٦٧٢ ٤٨

٤٨.٥٢٤.٥٣٦٢١.٥١٧٦.٥١٣٣٢.٥١٧.٥محمود سويفي سيد سويفي١٢٦٧٣ ٤٦

٥٠.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٨١٥٣٠١٥محمود غريب عبدالسالم على١٢٦٧٤ ٤٩

٦٧٣٣.٥٤٥٣٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٥١٥يوسف اسماعيل على دمحم١٢٦٧٥ ٥٢
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٧٠٣٥٤٦٣٣.٥٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٦يوسف صقر اسماعيل عبدالرحمن١٢٦٧٦ ٤٦

٦٥٣٢.٥٤٧٣٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥اسراء رضا عبدالرحمن موسى١٢٦٧٧ ٥٠

٧٨.٥٣٩٥٦٣٧٢٧٠.٥١٥.٥٣٨١٦.٥اسماء ممدوح دمحم خليل١٢٦٧٨ ٦٠

٧٤٣٨.٥٥١٣٤.٥٢٥٥١٦٣٨.٥١٦.٥االء السادات دمحم لغاه١٢٦٧٩ ٥٧

٦٤٣٦.٥٤٥٣٢٢٢٧١٥٣٧١٦.٥االء دمحم حسين ابراهيم١٢٦٨٠ ٤٩.٥

٥٤٣٠٣٤٢٣.٥١٨٩١٥٣٣١٦.٥اميره مسعد مسلم لويفى١٢٦٨١ ٤٧.٥

٧٨.٥٣٨٥٦٣٨٢٧٠.٥١٦.٥٣٨.٥١٧.٥ايات ابراهيم خليل دمحم١٢٦٨٢ ٦٠

٦٨٣٤٥٢٣٣.٥٢٤٤١٧٣٨.٥١٦.٥ايمان فتحى دمحم اسماعيل١٢٦٨٣ ٥٦.٥

٧٦٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٦٦١٧٣٨١٧.٥ايه ممدوح قطب دمحم١٢٦٨٤ ٦٠

٦٧.٥٣٥٤٨٣٠٢٣٣١٧.٥٣٥.٥١٥بسنت خالد عبدهللا قطب١٢٦٨٥ ٥٢.٥

٧٤٣٧.٥٥٤.٥٣٦٢٥٩.٥١٧.٥٣٦١٥.٥حنين دمحم دسوقى عبدالعال١٢٦٨٦ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٩.٥٤٩.٥٣٠٢٤٥١٧.٥٣٨.٥١٦رويدا سعيد عبدالهادى فرج هللا١٢٦٨٧ ٥٣.٥

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٨١٥.٥زهراء دمحم دمحم عبدالسالم١٢٦٨٨ ٥٩

٧٠٣٥٤٦٣١.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٥١٥.٥شروق ابراهيم على ابراهيم١٢٦٨٩ ٥٧

٧٧٤٠٥٤.٥٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٣٧١٦.٥شروق سليمان عبدالرحمن نصار١٢٦٩٠ ٥٧

٦٧.٥٣٤.٥٤٥٢٥٢٢٥١٥.٥٣٤١٦صباح دمحم خليل دمحم١٢٦٩١ ٥٣

٦١٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٧.٥٣٤١٥فرح على سليم السيد١٢٦٩٢ ٥٤

٧٦٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٧.٥١٧منةهللا حسن خليل دمحم١٢٦٩٣ ٥٨.٥

٧٣.٥٤٠٥٦٣٥.٥٢٦٥١٧.٥٣٨١٥منةهللا سعيد خليل فرج هللا١٢٦٩٤ ٦٠

٧٤٣٦.٥٥٣٣١٢٥٣١٧.٥٣٨١٦.٥منةهللا علي دمحم الهادي١٢٦٩٥ ٥٨.٥

٧٧٣٩.٥٥٩٣٨.٥٢٧٢١٨٣٥١٦.٥منةهللا دمحم عبدالرحمن دمحم١٢٦٩٦ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٨٣٨.٥١٦.٥منى عالء دمحم عطية١٢٦٩٧ ٥٨

٤٤٢١.٥٣٦٢١.٥١٦٨١٥.٥٣١.٥١٥ميادة دمحم على دمحم١٢٦٩٨ ٤٥

٧٢٣٨٥٠.٥٣٣.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٨١٥.٥ناريمان عبدالسالم ابراهيم احمد١٢٦٩٩ ٥٧.٥

٧٦٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٦٥١٧٣٧١٥ندي السيد محمود عبدالعزيز١٢٧٠٠ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢١٧٣٣.٥١٥ندي دمحم عبدالوهاب مبارك١٢٧٠١ ٤٧

٦٧.٥٣٠.٥٤٩٣٤٢٢٩٠٣٥١٥.٥اسماعيل فرج هللا عبدالرحمن فرج هللا٢٢٦٩٦ ٤٨

٦٦٣٠٤٨٣٤٢٢٣٠٣٦١٥السيد دمحم فرج دمحم٢٢٦٩٧ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٧.٥٣٤٢١٧٠٣٤١٥.٥تامر رمضان احمد السيد٢٢٦٩٨ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٦.٥٣٣.٥٢١٠.٥٠٣٣.٥١٠عاطف صابر احمد ابراهيم٢٢٦٩٩ ٤٥

٥٤٣٠٤٧٣٤٢١٠٠٣٥١٥على منصور دمحم فرج هللا٢٢٧٠٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٣.٥٢١٣.٥٠٣٥١٥.٥دمحم السيد حسين ابراهيم٢٢٧٠١ ٤٥
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القصاصين عرب ابو قاسم االعداديةاالدارة المدرسة
٧١٣٠٤٦.٥٣٢٢٢٥١٦.٥٣٤.٥١٦ابراهيم مصطفي احمد دمحم١٢٧٠٢ ٤٥.٥

٤٣.٥٣٠٤٥٣٠١٨٣.٥١٥٣٢١٥احمد حسن عبدهللا حسن١٢٧٠٣ ٣٥

٥٣٣١٤٥٣٠٢٠٥.٥١٧٣٥.٥١٦.٥احمد حسن فهيم دمحم١٢٧٠٤ ٤٦.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٦.٥٣٥.٥١٧احمد سالم داود سالم١٢٧٠٥ ٤٦

٤٩٣٠٤٥٢٣.٥١٨٣.٥١٥.٥٣٥١٦.٥احمد سليمان محمود متولي١٢٧٠٦ ٣٦

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٩١.٥١٥٣٣١٥احمد عاطف سالم موسي١٢٧٠٧ ٣٩

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٣.٥١٦.٥٣٥١٥احمد عبدالحميد سالمان الفي١٢٧٠٨ ٤٥.٥

٥٢٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣٥١٧احمد دمحم دمحم حسن١٢٧٠٩ ٤٠

٦٧.٥٣١٤٥٣٤٢٢٦١٧.٥٣٩١٧اسماعيل عطا اسماعيل عطا١٢٧١٠ ٤٨.٥

٤٩٣٠٤٥٣٣١٩٧.٥١٥٣٤١٦السيد دمحم السيد محمود١٢٧١١ ٤٠.٥

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٩.٥٣٩.٥١٦.٥انس نصرهللا سليمان سالم١٢٧١٢ ٥٩

٥٤٣٠٤٥٣٠١٩٩١٧٣١.٥١٦.٥حسام حسن علي دمحم١٢٧١٣ ٤٠

٥٥.٥٣١.٥٤٥٣٥٢٠٣١٦.٥٣٣١٥.٥صابر يحيي سالم حسين١٢٧١٤ ٣٦

٧٤٣٦٥١.٥٣٧٢٥٠.٥١٧.٥٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن عبد الحميد نصر هللا علي١٢٧١٥ ٥٢

٧٣٣٦٥٤٣٦٢٥١١٧٣٨.٥١٨عبدهللا السيد دمحم دمحم١٢٧١٦ ٥٢

٥٤.٥٣٠.٥٤٥٣١٢٠٦١٦.٥٣٦١٦عبدهللا راقت شحاته علي١٢٧١٧ ٤٥

٧٢.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٧٢٣٦.٥١٧٣٥١٦فادي سعدي سليمان حسين١٢٧١٨ ٤٥

٥٠٢٤.٥٤٥٣٠١٨٦.٥١٦٣٥١٥دمحم السيد عبدالعزيز دمحم١٢٧١٩ ٣٧

٦١.٥٣٠٤٥٣٣٢١٦.٥١٧٣٤.٥١٧دمحم حسين سليمان حسين١٢٧٢٠ ٤٧

٤٧.٥٣٠٣٥.٥٣٤١٨٧١٥٣٠١٥دمحم رضا فوزي السيد١٢٧٢١ ٤٠

٤٧.٥٢٥٤٥٣١١٩٣.٥١٥.٥٣٠١٥دمحم سعودى سليمان سالم١٢٧٢٢ ٤٥

٧٣٣٦.٥٥٣.٥٣٦٢٥٣١٧.٥٣٧١٦دمحم سيد عبداللطيف حسانين١٢٧٢٣ ٥٤

٧٣.٥٣٦.٥٥٢٣٩٢٥٢.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم علي شاهر صالح١٢٧٢٤ ٥١.٥

٧٠.٥٣٥٤٥٣٧٢٤١.٥١٥٣٨.٥١٦.٥دمحم فتحي عبداللطيف حسانين١٢٧٢٥ ٥٤

٦٠٣١٤٥٣٠.٥٢٢١.٥١٥.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم محمود احمد محمود١٢٧٢٦ ٥٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٧٢.٥١٦٤٠١٧دمحم محمود عابد دمحم١٢٧٢٧ ٦٠

٦٨.٥٣٧.٥٤٦٣٥٢٤٠١٨٣٨.٥١٨.٥دمحم ناصر خليل دمحم١٢٧٢٨ ٥٣

٦٨.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٤٢٣٤.٥١٧٣٥١٨محمود رمضان عابد دمحم١٢٧٢٩ ٥٤

٤٣٣٠٣٦.٥٣٠١٨٤.٥١٣.٥٣٠١٦محمود عابد سالم دمحم١٢٧٣٠ ٤٥

٥٣٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٢.٥١٥.٥٣٠١٦محمود وحيد دمحم سالم١٢٧٣١ ٥٢

٦٣.٥٣١٤٥٣٣٢٢٤.٥١٥٣٠١٥موسي عبدالواحد موسي عبدهللا١٢٧٣٢ ٥٢
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٦٢٣٤٤٥٣٤٢٢٨١٥٣٧.٥١٦وليد هاني صالح سالم١٢٧٣٣ ٥٣

٦٩٣٣.٥٤٩٣٢.٥٢٣٩.٥١٥٣٧.٥١٨.٥احالم دمحم فتحي اسماعيل١٢٧٣٤ ٥٥.٥

٧١٣٥.٥٤٨.٥٣٠٢٣٩.٥١٦٣٥.٥١٨.٥اسراء سليمان صالح سالم١٢٧٣٥ ٥٤.٥

٧٠٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٢.٥١٥.٥٣٧١٧.٥اسماء سالمان دمحم سالم١٢٧٣٦ ٥٤

٧٣٣٦.٥٤٧.٥٣١٢٤٢١٦.٥٣٧١٨.٥اسماء سالم دمحم سالم١٢٧٣٧ ٥٤

٧٠.٥٣٦٤٦٣٠٢٣٦.٥١٧.٥٣٧.٥١٧اسماء علي عبدالعزيز دمحم١٢٧٣٨ ٥٤

٦٨.٥٣٤٤٥.٥٣٠.٥٢٣٢.٥١٥٣٧.٥١٨اسماء دمحم سليمان أحمد١٢٧٣٩ ٥٤

٦٩.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٣.٥١٥.٥٣٩١٩اميره عبدالرحمن مصطفي علي١٢٧٤٠ ٥٦

٦٦.٥٣٠.٥٤٨.٥٣١٢٣٣.٥١٥٣٩١٨.٥ايه فرج صالح سالم١٢٧٤١ ٥٧

٦٠٢٢.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٣.٥٣٦.٥١٩ايه قطب دمحم حسانين١٢٧٤٢ ٥٥

٤١.٥٢١.٥٣٨.٥٣٠١٧٨.٥١٥٣٢١٧بسملة دمحم محمود عبدهللا١٢٧٤٣ ٤٧

٥٢٢٠.٥٣٧.٥٣٠١٩٢١٦٣٦١٧.٥حنان دمحم قطب دمحم١٢٧٤٤ ٥٢

٥٢.٥٢٢٤٦٣٠٢٠٥.٥١٥.٥٣٥١٨دعاء سعد سليمان مقبل١٢٧٤٥ ٥٥

٧٥٣٢.٥٥٣٣٥.٥٢٥٦١٦.٥٣٩١٨.٥دنيا علي مصطفي علي١٢٧٤٦ ٦٠

٦٧٣٠٥٠.٥٣١٢٣٦.٥١٥٣٨١٨دنيا دمحم محمود حسن١٢٧٤٧ ٥٨

٦٦٢٤٤٥٣٠٢٢٠١٥.٥٣٧١٦رانيا ياسر محمود متولي١٢٧٤٨ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٧٣٩١٨رشا عيد دمحم حسين١٢٧٤٩ ٥٨.٥

٧٥٣٥٥٢.٥٣٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٩١٨.٥روناء رامي اسماعيل عطا١٢٧٥٠ ٥٧

٦٠٣٠٣٨٣٠٢٠٦.٥١٥.٥٣٦١٧.٥رويدا عبدالحميد عبد السميع عبد الحميد١٢٧٥١ ٤٨.٥

٥٣٣١.٥٤٦٣٠٢١١.٥١٦٣٦١٦.٥سلوى السيد عبدالعزيز دمحم١٢٧٥٢ ٥١

٦٤٣٣٤٥٣٢.٥٢٢٤.٥١٦٣٨١٨شروق وليد علي دمحم١٢٧٥٣ ٥٠

٦٩٣٣٤٥٣١.٥٢٣٠.٥١٦.٥٣٧١٧.٥شهد عاطف دمحم ابراهيم١٢٧٥٤ ٥٢

٧٢٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٣٠١٥.٥٣٣.٥١٧صابرين علي سالم علي١٢٧٥٥ ٤٧

٥٣.٥٣٠.٥٣٨٣٠.٥١٩٩.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥صباح السيد دمحم محمود١٢٧٥٦ ٤٧

٧٤.٥٣٩٥٠٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٥١٧عال احمد فتحى محمود١٢٧٥٧ ٥٢.٥

٥٥.٥٣٠٣٩٢٤.٥١٩٤١٥.٥٣٦١٦.٥عهد سليمان درويش عودة١٢٧٥٨ ٤٥

٧٤.٥٣٨٤٥٣٠.٥٢٤٤.٥١٥٣٦.٥١٩غادة حسين دمحم مبارك١٢٧٥٩ ٥٦.٥

٥٤.٥٣٠٣٥٣١١٩٢١٥٣٦.٥١٨فلایر السيد نصرهللا صالح١٢٧٦٠ ٤١.٥

٤٩.٥٣٠.٥٣٥٣٠١٩٠١٦٣٤١٧قمر عصام دمحم السيد علي الفلكي١٢٧٦١ ٤٥

٥٥.٥٢٣.٥٣٥.٥٣١١٩٠.٥١٦٣٥.٥١٦مريم ناصر سليمان عياد١٢٧٦٢ ٤٥

٤٥٢٦٣٦.٥٣٠.٥١٨٣١٥٣٥١٥ميرنا عدلي سعيد حسن١٢٧٦٣ ٤٥

٧١.٥٣٤.٥٥٠٣٨٢٥٤١٥٣٨١٧نادية صالح حسن قناوى١٢٧٦٤ ٦٠
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٧٤.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٧٢٥١.٥١٦٣٨.٥١٨.٥ناريمان احمد حسن حسين١٢٧٦٥ ٥٨

٧٣.٥٣٧.٥٥٠٣٥.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٨ناريمان عابد دمحم رحيل١٢٧٦٦ ٦٠

٤٥٢٤.٥٣٤٣٠١٧٣.٥١٥٣٣١٥ندى السيد دمحم قطب١٢٧٦٧ ٤٠

٧٦٣٨٥٣.٥٣٧٢٦٢.٥١٦٣٦.٥١٨.٥نسمة دمحم عابد رحيل١٢٧٦٨ ٥٨

٤٦٣٠٣٥٣٠١٨٦١٥.٥٣٧.٥١٦نسمه حاتم ابراهيم عبدهللا١٢٧٦٩ ٤٥

٧٩٣٧.٥٥٣٣٤٢٦٢.٥١٨٣٧.٥١٦نهال عبدهللا سليمان سالم١٢٧٧٠ ٥٩

٦٠٢٦٣٧.٥٣٠٢٠١.٥١٥.٥٣٣١٦.٥نورهان خالد سعيد حسن١٢٧٧١ ٤٨

٦٩٣٠٤٥٣٣.٥٢٣١١٦٣٥.٥١٦.٥هاجر احمد دمحم سالم١٢٧٧٢ ٥٣.٥

٧٣٣٦٤٨٣٥٢٤٢.٥١٦٣٧.٥١٨وفاء رياض حسن دمحم١٢٧٧٣ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٤٤٥٣١.٥٢٣٧١٥.٥٣٨.٥١٧يارا فكرى دمحم دمحم١٢٧٧٤ ٥٢

٤٧.٥٢٣٤٥.٥٢٣١٧٧٠٣٤١٦.٥اسامه عبدهللا سيف عبدالقادر٢٢٧٠٢ ٣٨
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القصاصين الحاج سلمى سليم االعدادية  ت . ااالدارة المدرسة
٢٠١١.٥٩١٠٦٥.٥٥١٢٥احمد عالءالدين عيسي عودة١٢٧٧٥ ١٥

٥١٣٠٣٦٢١.٥١٧٥.٥١٥٣٨١٦احمد فايز ابراهيم سالمان١٢٧٧٦ ٣٧

٤٦.٥٢٤٣٤٢٠١٥٩١٥.٥٣٨.٥١٥.٥احمد ماهر فرج عيد١٢٧٧٧ ٣٤.٥

٤٠.٥٢٢٣٢.٥٢٣١٥١١٥٣١١٥.٥احمد يوسف دمحم مسلم عوده١٢٧٧٨ ٣٣

٢٣.٥١٠٩١٠٦٧.٥٥١٥.٥٥.٥العباس مهدي عيد عودة١٢٧٧٩ ١٥

٥٣.٥٢٥.٥٣٤.٥٢٢١٨٠.٥١٥٣٦١٦حسام حسن دمحم دمحم١٢٧٨٠ ٤٥

٦٥٢٣٣٤.٥٢٢١٨٩.٥١٥٣٧.٥١٧حسن محمود السيد دمحم١٢٧٨١ ٤٥

٤٩٢٤٣٥.٥٣٠١٧٩١٥٣٦١٥خالد اسماعيل دمحم حسين١٢٧٨٢ ٤٠.٥

٤٦.٥٢٢٣٥٢١.٥١٦٥١٥٣٧.٥١٥.٥سليمان السيد سليمان السيد١٢٧٨٣ ٤٠

٦٥٣٠.٥٣٥٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٩.٥١٦طارق سعيد صباح سالم١٢٧٨٤ ٣٨

٤٤٣٠٣٣.٥٢٠١٦٣.٥١٥٣٧١٥عبدهللا حلمي دمحم حسين١٢٧٨٥ ٣٦

٧١.٥٣٠٥٢٣٠٢٤٣.٥١٥٣٦.٥١٦فارس جمعه حمزه على١٢٧٨٦ ٦٠

٤٨.٥٢٤٣٢٣٠١٧٠.٥١٦٣٢١٥دمحم السيد رمضان حافظ١٢٧٨٧ ٣٦

٤٤٢٤.٥٣٢.٥٢١١٥٦.٥١٣.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم جالل دمحم قمحاوي١٢٧٨٨ ٣٤.٥

٤٤٢٥٣٢٢١.٥١٥٨.٥١٣٣٧١٥دمحم حسين عبده حسين١٢٧٨٩ ٣٦

٦١٢٤٣٦.٥٣٠١٨٥١٣٣٥١٥دمحم رمضان دمحم ابراهيم١٢٧٩٠ ٣٣.٥

٤٥٢١٣١.٥٢١١٥١.٥١٥٣٤١٥دمحم عدنان حسين سالمة١٢٧٩١ ٣٣

٦٢٢٤٣٤.٥٢٣.٥١٨٤١٧.٥٣٤١٦دمحم عيد سويلم سليمان١٢٧٩٢ ٤٠

٦٣.٥٣١٣٨٣٠٢٠٧.٥١٦.٥٣٨١٦.٥دمحم مسعد برهم نوفل١٢٧٩٣ ٤٥

٤٣٢٦٣٣٢٠١٥٨.٥١٣٣٤١٥دمحم هاني ابراهيم دمحم١٢٧٩٤ ٣٦.٥

٥٣٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٨١.٥١٥٣٦١٥محمود اشرف دمحم دمحم١٢٧٩٥ ٣٧.٥

٤٦٣٠٣٢.٥٢١١٦٣.٥١٦٣٢١٥محمود السيد مصطفى دمحم١٢٧٩٦ ٣٤

٤٩٢٦٣٣.٥٣٠١٧٢١٨٣١١٢محمود حماد مرضي حماد١٢٧٩٧ ٣٣.٥

٤٠.٥٢٣٣٢.٥٢١١٥٠١٧٣١١١.٥وليد مهدي سليمان سلمي١٢٧٩٨ ٣٣

٤٣.٥٣٠٣٤.٥٢٢١٦٥١٨٣٢.٥١٣يوسف سالمان مصلح سليم١٢٧٩٩ ٣٥

٤٤.٥٣٠٣٤٢١١٦٨١٧٣٠.٥١٧امنيه ايمن عبدالعزيز عليوه١٢٨٠٠ ٣٨.٥

٥٠.٥٢٥.٥٣٥.٥٢١١٧٢١٧.٥٣٠١٦.٥بسمة السيد علي دمحم١٢٨٠١ ٣٩.٥

٤٥٢٣.٥٣٦٢٢١٦١١٦.٥٣٢١٦.٥حنين احمد نوفل سليمان١٢٨٠٢ ٣٤.٥

٧١٣٠٤٦٣٤٢٢٦١٨٣٤١٧دعاء عبدالسالم غانم طلب١٢٨٠٣ ٤٥

٦٠٢٣.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٨٣١.٥١٦دنيا خالد عيد محمود١٢٨٠٤ ٤٠

٧٣٣٢٤٧.٥٣٦٢٤٥.٥١٨٣١١٧دينا فرج دمحم احمد١٢٨٠٥ ٥٧
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٥٠٢١.٥٣٨.٥٢٢.٥١٧٠١٦٣٥.٥١٥.٥رحمة صابر سلطان عبدالسالم١٢٨٠٦ ٣٧.٥

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٣٨٢٦١١٧.٥٣٥١٥.٥سلمي سعيد علي ابراهيم سليم١٢٨٠٧ ٥٥

٥٣٢٥.٥٣٥.٥٢٢١٧١.٥١٨٣٠١٦.٥سماح خليل سويلم مسلم١٢٨٠٨ ٣٥.٥

٦٢٢٣.٥٤٥٢١.٥١٩٧١٧.٥٣٥.٥١٦.٥سماح دمحم مصلح دمحم على١٢٨٠٩ ٤٥

٦٠٢٣.٥٤٥٢٣١٨٩.٥١٨٣٦١٦.٥سهير السيد احمد دمحم١٢٨١٠ ٣٨

٦٧٢٦٤٥.٥٣٠٢١٣.٥١٨٣٦١٧.٥شروق ناصر عيسى ابو العينين١٢٨١١ ٤٥

٥١٢١.٥٤٦٢١١٨٤.٥١٧.٥٣٨١٦فاطمه احمد عبدالرحمن دمحم١٢٨١٢ ٤٥

٦٠٢٦٤٥٣٠٢٠٦.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥مايسه ياسر السيد نبيه١٢٨١٣ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥١.٥٣٩٢٥٧١٨٣٦١٧.٥نورهان انور دمحم عبدالحافظ١٢٨١٤ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٩٣٧٢٤٩.٥١٨٣٨١٦.٥ياسمين دمحم دمحم عبدالحميد١٢٨١٥ ٥٦.٥
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القصاصين العوايصة االعدادية االدارة المدرسة
٤٩٣٠٥٣٣٠٢٠٩١٥.٥٣٥١٥اسامه ربيع حسين مغنم١٢٨١٦ ٤٧

٧٦٣٢.٥٥٤.٥٣٥٢٥٥١٥٣٩.٥١٥السيد هانى دمحم على١٢٨١٧ ٥٧

٥٢.٥٢٥.٥٤٧.٥٣١٢٠٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٣.٥تيسير ماهر صابر ابراهيم١٢٨١٨ ٤٩

٤٨.٥٣٠.٥٥٠٣٠.٥٢٠٥١٣٣٢.٥١٣.٥خالد سيد مصلح عطية سليم١٢٨١٩ ٤٥.٥

٦٦.٥٣٢٥١٣١٢٣١١٥٣٥١٥خالد عبدهللا امطاوع حمود١٢٨٢٠ ٥٠.٥

٥١.٥٣٢٤٧٣٠٢٠٩١٧٣١١٥سمير عادل دمحم حسن١٢٨٢١ ٤٨.٥

٥٣.٥٣١٤٨٣٠٢٠٨.٥١٥.٥٣٢١٧عابد عبدالستار عابد اشتيوى١٢٨٢٢ ٤٦

٧٦٣٥٥٤٣٣٢٥١١٨.٥٣٨١٦.٥عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز احمد١٢٨٢٣ ٥٣

٦٠٣٠٤٧٣١٢١٦.٥١٥.٥٣٦١٦.٥عدلي سالم زويد سالم١٢٨٢٤ ٤٨.٥

٦١.٥٣٣.٥٤٦.٥٣١٢٢١.٥١٨٣٧١٦فارس سليمان جويعد مناع١٢٨٢٥ ٤٩

٤٥٣١.٥٤٥٢٣.٥١٩٠١٧٣٣١٥دمحم اشرف دمحم صبحى١٢٨٢٦ ٤٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٨.٥٣١.٥٢٣٧١٦.٥٣٥.٥١٦دمحم رضا ابراهيم اسماعيل١٢٨٢٧ ٥٢

٦٠٣٥٤٦٣٠٢٢٥١٨٣٤١٦دمحم سليمان ربيع سلمى١٢٨٢٨ ٥٤

٦٠.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٠٢٢٤.٥١٨.٥٣٧١٧.٥دمحم لباد سالمه سالم١٢٨٢٩ ٥١

٦٨.٥٣٦٥٢٣٢.٥٢٤٥١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم مشهور عوض سالمان١٢٨٣٠ ٥٦

٦٠٣٦٤٧٣٣.٥٢٢٨.٥١٨.٥٣٦١٧محمود شحته احمود دمحم١٢٨٣١ ٥٢

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٧٤١٨.٥٣٩.٥١٦.٥ابرار سليم عبدالهادى عبدهللا١٢٨٣٢ ٦٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٣.٥٢٦٦١٨.٥٣٩.٥١٨اروى عبدالعزيز عبدالهادى عبدهللا١٢٨٣٣ ٥٩

٦٥٣٣٥٠٣٠.٥٢٣٣.٥١٨.٥٣٨١٧.٥امنيه احمد عيد سلمي١٢٨٣٤ ٥٥

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٢٣.٥١٨٣٨.٥١٦.٥سميه شحته سالم سالمه١٢٨٣٥ ٤٨

٦١.٥٣٢.٥٥٢٣١٢٣٢١٩٣٨.٥١٧.٥شيرين دمحم السيد دمحم١٢٨٣٦ ٥٥

٧٥٣٩٥٢.٥٣١٢٤٧١٨.٥٣٩١٧.٥شيماء السيد عقل محمود١٢٨٣٧ ٤٩.٥

٧٢٣٦٥٢.٥٣٠.٥٢٤٤١٨.٥٣٨١٥.٥فرحه عيد جمعه سالم١٢٨٣٨ ٥٣

٦٧٣٦.٥٥١٣٠٢٣٩.٥١٨.٥٣٨.٥١٧.٥ندا اشرف محمود على١٢٨٣٩ ٥٥

٧٨٣٨.٥٥١٣١٢٥٣.٥١٨.٥٣٩١٦.٥نورهان ابراهيم على ابراهيم١٢٨٤٠ ٥٥

٥٤٣٥.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥هبه دمحم عبدهللا ابراهيم١٢٨٤١ ٥٢
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القصاصين الشهيد احمد المنيسى االعدادية االدارة المدرسة
٦٤٣٥٤٥٣٠٢٢١١٦٣٤.٥١٥ابراهيم عاطف ابراهيم دمحم١٢٨٤٢ ٤٧

٦٠٣٥٤٥٣٠٢١٥١٥.٥٣٣١٥احمد ابراهيم دمحم ابراهيم١٢٨٤٣ ٤٥

٦٩.٥٣٥٥٠٣١.٥٢٣٥.٥١٧٣٥١٥احمد توفيق دمحم محمود١٢٨٤٤ ٤٩.٥

٧٢٣٨.٥٥٢.٥٣١٢٥٠١٦٣٤.٥١٥احمد عبده احمد دمحم١٢٨٤٥ ٥٦

٤٥٣٣.٥٤٥٢١.٥١٨٢١٥٣٥١٥احمد دمحم السيد دمحم١٢٨٤٦ ٣٧

٥٣.٥٣٢٣٨.٥٣٠١٩٩١٥٣٢١٥السيد دمحم حسين عبدالعزيز١٢٨٤٧ ٤٥

٥٢.٥٣٠.٥٣٢.٥٢٢١٧٢.٥١٥٣٢١٣بدر لويفي راشد لويفي١٢٨٤٨ ٣٥

٤٧٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨١٥٣٥.٥١٥جهاد اسماعيل عيد جرمى سلمان١٢٨٤٩ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٦١١٧.٥٣٨.٥١٥حسن دمحم حسن عياد١٢٨٥٠ ٥٨

٥٠٢٥٤٨٣٣.٥٢٠٣١٥٣٢١٥خالد سليمان سويلم سالمه١٢٨٥١ ٤٦.٥

٦٨٣٢٤٨.٥٣٤.٥٢٤٠١٦٣٤.٥١٥راشد عبدالقادر محمود دمحم١٢٨٥٢ ٥٧

٤٣٢٢.٥٣٥.٥٣٠١٦٥١٥٢٥١١سعيد دمحم دمحم سعيد دمحم١٢٨٥٣ ٣٤

٧١٣٤.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٩١٥.٥سليمان حازم سليمان عبدربه١٢٨٥٤ ٥٥

٦٧.٥٣٦٥٠.٥٣٦٢٤١١٦٣٩.٥١٨سمير باسم سليمان عبده١٢٨٥٥ ٥١

٤٤.٥٢٥٤٥٣٠.٥١٩٣.٥١٦.٥٣٣١٥.٥شحته وحيد حسينى دمحم خليل١٢٨٥٦ ٤٨.٥

٤٠٢٣٣٨.٥٣٠١٦٧.٥١٥٣٤.٥١٥عبدالرحمن خالد مصلح عتيق١٢٨٥٧ ٣٦

٠٠٩١٠٢٤١٢.٥٣١.٥١٥عبدالرحمن موسى دمحم سالمه١٢٨٥٨ ٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٧٢٠٠.٥١٦.٥٣٠.٥١٥عبدهللا ابراهيم محمود دمحم١٢٨٥٩ ٤٠

٧١.٥٣٦.٥٥٢٣٧.٥٢٤٦.٥١٧٣٨١٥عبدهللا السيد عبدهللا السيد١٢٨٦٠ ٤٩

٧٤٣٨.٥٥٣٣٧٢٦١١٨٣٨١٥.٥عبدالمنعم احمد سليم حماد١٢٨٦١ ٥٨.٥

٦٦٣٠.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٢٧١٥.٥٣٤.٥١٦على عبدالرحمن على سليم١٢٨٦٢ ٤٨.٥

٤٧٢٢٣٨٣٠١٨٢١٥٣٤١٥عمرو موسى عبدالدايم دمحم١٢٨٦٣ ٤٥

٧٥٣٨.٥٥٤٣٨.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٧١٥فايز السيد فايز ذكى١٢٨٦٤ ٥٦.٥

٤٥٣١٤٩.٥٣٣٢١٠.٥١٦.٥٣٦١٥.٥فهد دمحم موسى عيد١٢٨٦٥ ٥٢

٦٦٣٣٥١٣٤.٥٢٣٢.٥١٦٣٥١٦لطفى محمود دمحم حسن١٢٨٦٦ ٤٨

٥٢.٥٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢١٣.٥١٦٣٤.٥١٦دمحم السيد الشافعى سالم١٢٨٦٧ ٥٢

٦٣.٥٣٠٤٥٣٧٢٢٨.٥١٦٣٥.٥١٦.٥دمحم حسن دمحم حسن١٢٨٦٨ ٥٣

٤٦٢٣.٥٤٥٣٠١٨٩.٥١٥٣٢.٥١٥.٥دمحم رضا السيد رجب١٢٨٦٩ ٤٥

٧٠.٥٣٣.٥٤٨٣٣٢٤٠١٧.٥٣٦١٦.٥دمحم سليمان مصطفى دمحم١٢٨٧٠ ٥٥

٤٢٢٢.٥٣٤.٥٢٢.٥١٥٢.٥١٦.٥٣٠١٥دمحم صابر دمحم سليمان١٢٨٧١ ٣١

٦٠٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٢١٧٣٦.٥١٦.٥دمحم عبدالمجيد عبد العال دمحم١٢٨٧٢ ٤٥
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٦٣.٥٣٦٥٠٣٠٢٣٢١٧٣٦١٦دمحم عصام الشافعى سالم١٢٨٧٣ ٥٢.٥

٧٠٣٦٥١٣٢.٥٢٤٠١٧.٥٣٦.٥١٦دمحم على دمحم سالمه١٢٨٧٤ ٥٠.٥

٦٤.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٠٢٢٦.٥١٦.٥٣٥١٦دمحم محمود احمد دمحم١٢٨٧٥ ٤٨

٤٦٣٠٣٩٢٢.٥١٧٦.٥١٥٣٣١٥دمحم مصلح عتيق مطير حسان١٢٨٧٦ ٣٩

٤٥٢٣٣٦٢٠.٥١٦٢١٥٣١.٥١٣محمود السيد سالم على١٢٨٧٧ ٣٧.٥

٥٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١.٥١٥٣١.٥١٥محمود صبحى سالم عايد١٢٨٧٨ ٤٦

٥١.٥٣١٤٥٣٠٢٠٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٣محمود عبدالمنعم محمود ابراهيم١٢٨٧٩ ٤٩

٦٩.٥٣٦.٥٤٧٣٣٢٤١١٧.٥٣٧١٥مصطفى السيد مصطفى دمحم١٢٨٨٠ ٥٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٩٣٤.٥٢٥٠.٥١٨٣٦.٥١٥مصطفى دمحم مصطفى قطب احمد١٢٨٨١ ٥٨

٦٢٣٠٣٧٣٠٢٠٤١٦.٥٣٣.٥١٥يوسف السيد دمحم غريب١٢٨٨٢ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٤.٥١٦.٥٣٦١٥يوسف عبدالظاهر ابراهيم حسن١٢٨٨٣ ٥٢

٦٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٣١٧٣٦١٥اسماء ماهر دمحم نصر١٢٨٨٤ ٥٣

٦٨٣٥.٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٦.٥٣٩١٥اسماء دمحم ابراهيم عطيه١٢٨٨٥ ٥٣

٧٦٣٨.٥٤٨.٥٣٨٢٥٨١٧٣٦.٥١٥االء دمحم ابراهيم متولى١٢٨٨٦ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٠٣٥.٥٢٥٦١٨٣٧.٥١٥.٥امل سعيد دمحم عبدربه١٢٨٨٧ ٥٧

٥٢٣٠٣٧.٥٢١١٨٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٥امل دمحم حسين نور١٢٨٨٨ ٤٥

٧٤.٥٤٠٥٣٣٦٢٦٠١٨٣٧.٥١٥.٥امنيه اشرف محمود حسن١٢٨٨٩ ٥٦.٥

٧٣٤٠٥٣.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٨.٥٣٩١٦.٥امنيه عبدالرحمن بقرى دمحم١٢٨٩٠ ٥٤.٥

٧١٣٦.٥٤٥٣١٢٣٢١٧٣٧١٥امنيه على محمود ابراهيم١٢٨٩١ ٤٨.٥

٧٥٤٠٥٢٣٨.٥٢٦٢١٧.٥٣٧.٥١٥ايمان حماده السيد دمحم١٢٨٩٢ ٥٦.٥

٦٠٢٥.٥٣٨.٥٢٣١٩٧١٧.٥٣٥.٥١٥.٥ايمان عيد دمحم عبدهللا١٢٨٩٣ ٥٠

٧٥.٥٣٨.٥٤٨٣٥٢٥٥١٨.٥٣٧١٥ايمان محمود دمحم ابراهيم١٢٨٩٤ ٥٨

٥٤٣١.٥٤٥٣٠٢٠٧١٦.٥٣٦.٥١٥ايه غانم دمحم غانم١٢٨٩٥ ٤٦.٥

٦٤.٥٣٠٣٨٢١٢٠٢١٥٣٧.٥١٥ايه ياسر عبدالمعطى مصطفى١٢٨٩٦ ٤٨.٥

٦٠٢٣.٥٣٨٢١.٥١٩٠١٦٣٤.٥١٦بسنت رمضان ربيع حسين١٢٨٩٧ ٤٧

٧٦٤٠٤٨.٥٣٤٢٥٥.٥١٨٣٩.٥١٦حنين خالد موسى عيد١٢٨٩٨ ٥٧

٧٢٣٧.٥٤٧٣١.٥٢٤٣١٧.٥٣٨١٥.٥خلود سيد عبدالعزيز دمحم١٢٨٩٩ ٥٥

٧٤٣٨٥١.٥٣٦.٥٢٥٥١٨.٥٣٧.٥١٥خلود عاطف دمحم سليمان١٢٩٠٠ ٥٥

٤٠٣٠٣٦.٥٢٠١٧١.٥١٥٣٢١٥دينا دمحم عبدربه حسين١٢٩٠١ ٤٥

٧٧.٥٤٠٥١٣٩٢٦٥.٥١٧٣٨١٦رانا دمحم عبدهللا دمحم١٢٩٠٢ ٥٨

٦٨٣٩.٥٤٦.٥٣٠٢٣٥.٥١٧٣٦١٥.٥رحمه عبدالمنعم سليم حماد١٢٩٠٣ ٥١.٥

٧٠.٥٣٩٤٥٣١.٥٢٣٦١٧.٥٣٧١٥.٥شاهندا دمحم الشافعى سالم١٢٩٠٤ ٥٠
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٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩٢٦٩.٥١٨٣٩١٧شروق دمحم عبدالعظيم احمد١٢٩٠٥ ٥٨

٥٢.٥٣٠٣٦٢٢١٨٥.٥١٧.٥٣١١٧صباح احمد عبدالرحيم احمد١٢٩٠٦ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٣٣٨.٥٢٦٥١٧.٥٣٩١٥.٥غاده السيد موسى سالم١٢٩٠٧ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٩١٥.٥فاطمه صبرى ابراهيم بسيونى١٢٩٠٨ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٧١٨٣٦.٥١٦فاطمه عبدالهادى حسن عبد الهادى١٢٩٠٩ ٥٧

٧١.٥٣٦٤٥٣٠٢٣٤.٥١٦.٥٣٨١٥.٥فاطمه عبدالهادى دمحم عبد الرحمن١٢٩١٠ ٥٢

٧٥.٥٤٠٤٩٣٢٢٥٣١٨٣٨.٥١٧مريم السيد دمحم السيد١٢٩١١ ٥٦.٥

٧٠٣٦.٥٥٠.٥٣٢٢٤٣١٧٣٨١٧.٥مريم دمحم حسين احمد١٢٩١٢ ٥٤

٧٤٣٩.٥٥١٣٦٢٥٣١٧.٥٣٨١٧منار السيد على متولى١٢٩١٣ ٥٢.٥

٧٦٣٧.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٤٥١٧.٥٣٦.٥١٦منةهللا دمحم عبدالعزيز دمحم١٢٩١٤ ٥١.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥١.٥٣٦٢٥٧.٥١٦.٥٣٨١٧ميرنا حمادة دمحم عبدالمالك١٢٩١٥ ٥٤

٦٩.٥٣٧٤٩.٥٣١٢٤٠١٧.٥٣٨.٥١٧نادره اسماعيل دمحم ابراهيم١٢٩١٦ ٥٣

٦٨٣٧.٥٥١.٥٣١٢٤٢١٧٣٨.٥١٦ندى احمد دمحم دمحم١٢٩١٧ ٥٤

٥٢.٥٣٤٣٧٢١١٩٨١٧.٥٣٨١٥.٥ندى حمدى محمود عبدهللا١٢٩١٨ ٥٣.٥

٦٤.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٠٢٣٠.٥١٨٣٦١٥.٥ندى عصام الشافعى سالم١٢٩١٩ ٥٣

٧٥.٥٣٥٤٨٣٤٢٤٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥نسمه عاطف ابراهيم على١٢٩٢٠ ٥٦

٧٩٣٩٥٣٤٠٢٧٠١٧.٥٣٨١٦.٥هبه هللا محمود دمحم دمحم١٢٩٢١ ٥٩

٧٥.٥٤٠٥٥.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٨٣٥.٥١٦وعد عيد ابراهيم دمحم١٢٩٢٢ ٥٧

٧٢.٥٤٠٥٣٣٣٢٥٥١٧٣٤.٥١٦ياسمين سعيد سليمان سليم١٢٩٢٣ ٥٦.٥

٧٨٤٠٥٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٧.٥١٧ياسمين محمود دمحم محمود١٢٩٢٤ ٥٦.٥
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التل الكبير الشهيد الرائد دمحم عمر الجنايني اإلعدادية بنيناالدارة المدرسة
٧٣٣٩٤٥.٥٣٨.٥٢٥٤١٧.٥٣٩.٥١٧ابراهيم هشام ابراهيم احمد١٢٩٢٥ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٣٨.٥١٦.٥احمد أشرف موسى عبدالعزيز١٢٩٢٦ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٣٩.٥١٦.٥احمد اشرف وجدى عطيه١٢٩٢٧ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٤٠١٦احمد السيد قطب السيد١٢٩٢٨ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨٣٩.٥١٦.٥احمد حامد هالل هالل حسن١٢٩٢٩ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٤.٥٢٢٠.٥١٧٣٧١٥.٥احمد حسن محمود علي١٢٩٣٠ ٥١

٦٤٣٢٤٥٣٤٢٢٧.٥١٨.٥٣٨١٦.٥احمد حمدي عاشور موافي١٢٩٣١ ٥٢.٥

٦٩٣٦.٥٤٦٣٤.٥٢٤١.٥١٥.٥٣٧١٦احمد سيد احمد ابراهيم١٢٩٣٢ ٥٥.٥

٦٠٣٣٤٦.٥٣٥.٥٢٣٣١٦٣٤.٥١٥.٥احمد صابر رمضان دمحم١٢٩٣٣ ٥٨

٦٣.٥٣٤٤٧٣٧٢٣٠.٥١٦.٥٣١١٥احمد عبدالحميد السيد حسانين١٢٩٣٤ ٤٩

٧٥٣٨٥٣.٥٤٠٢٦٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥احمد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن١٢٩٣٥ ٦٠

٧١٣٨.٥٥٢.٥٤٠٢٦١.٥١٨٣٥.٥١٦.٥احمد دمحم ابراهيم أحمد١٢٩٣٦ ٥٩.٥

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٣٩١٦.٥احمد دمحم العبد أحمد طه١٢٩٣٧ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٨٣٨.٥١٦.٥احمد دمحم حسن عبدالمقصود١٢٩٣٨ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٦١٨.٥٣٦.٥١٦احمد دمحم حسن موسي١٢٩٣٩ ٥٩

٤٢.٥٣٠٣٢٣٠١٦٨.٥١٣٣٣١٥احمد دمحم لطفى بدوى دمحم١٢٩٤٠ ٣٤

٧٠٣٠٤٨٣٠٢٣٨١٥٣٤.٥١٥احمد دمحم محروس انور عطية١٢٩٤١ ٦٠

٤٥.٥٣٠٣٧.٥٣٠١٨١١٥٣٠.٥١٥احمد ممدوح جمعة سليمان١٢٩٤٢ ٣٨

٧٥٣٧.٥٥٣.٥٣٩٢٦١١٨.٥٣٥.٥١٦.٥احمد وجيه السيد دمحم١٢٩٤٣ ٥٦

٦٨.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٧٢٤٦١٨.٥٣٥.٥١٦احمد ياسر احمد دمحم١٢٩٤٤ ٥١.٥

٧٨٣٥.٥٥٥.٥٣٧٢٦٣١٦٣٧١٦اسالم اسماعيل محمود اسماعيل١٢٩٤٥ ٥٧

٧٤.٥٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٥.٥١٨٣٥.٥١٥اسماعيل احمد السيد حسن١٢٩٤٦ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٧٣٧١٦.٥ايمن دمحم احمد دمحم١٢٩٤٧ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٧باسل دمحم عبدالحميد بيومى١٢٩٤٨ ٦٠

٥٠.٥٣٠٤٦٣٢.٥٢٠٤١٧٣٤١٧بشار نصر دمحم عبدالهادي١٢٩٤٩ ٤٥

٧٥.٥٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ثابت عمار صادق حمزة الشافعي١٢٩٥٠ ٥٦.٥

٤٨.٥٢٣.٥٤٥٢١١٨٣١٧٣٥١٦جمال سعد جمال زكي١٢٩٥١ ٤٥

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٧٣٨١٧.٥حسام فتحي محمود مصطفي١٢٩٥٢ ٦٠

٧٥.٥٣٧٥٧٣٦.٥٢٦٠١٧٣٨.٥١٥حسن سعيد حسين ابو النجا١٢٩٥٣ ٥٤

٧٠٣٦٥٤.٥٣٠.٥٢٤٧١٧.٥٣٦١٥.٥حسن دمحم حسن امين١٢٩٥٤ ٥٦

٦٩٣٦٤٩.٥٣٣٢٤٢١٨٣٦.٥١٧حسين حسن حسين احمد١٢٩٥٥ ٥٤.٥
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٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٩خالد السيد عبدهللا ابوالمجد١٢٩٥٦ ٦٠

٦٩.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٦٤١٧٣٧.٥١٨خالد عصام احمد محمود أحمد١٢٩٥٧ ٥٦.٥

٥١.٥٣٠٥١.٥٣٦.٥٢١٦.٥١٦.٥٣٦١٧خالد محروس صالح ابراهيم١٢٩٥٨ ٤٧

٧٤.٥٣٩.٥٥٢٤٠٢٦١.٥١٧٣٥١٦خالد دمحم ابوزيد دمحم١٢٩٥٩ ٥٥.٥

٦٩٣٧٤٧٣٣.٥٢٤٣.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥خالد دمحم السيد دمحم١٢٩٦٠ ٥٧

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٦١٨.٥٣٦.٥١٧خالد دمحم نصر وحد هللا١٢٩٦١ ٦٠

٧١٣٤.٥٥١.٥٣٩٢٥٠١٥٣٧١٥خالد منسي دمحم حمزة١٢٩٦٢ ٥٤

٧٩.٥٣٨٥٨.٥٣٧٢٦٩.٥١٨٣٦١٨زياد عصام جالل عبدالوهاب١٢٩٦٣ ٥٦.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٩١٧.٥٣٩.٥١٧.٥زياد علي عبدالمتجلي مهني١٢٩٦٤ ٦٠

٧٩.٥٣٩٥٣.٥٣٩٢٦٦١٨.٥٣٨.٥١٧.٥زياد دمحم ابراهيم السيد١٢٩٦٥ ٥٥

٧٧٣٨.٥٥٤٤٠٢٦٦١٨.٥٣٧.٥١٦.٥سيف احمد دمحم السيد مدكور١٢٩٦٦ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨٥٤٣٩.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٧١٧عبدالحكيم احمد عبد الحيكم بيومي١٢٩٦٧ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٢٣٩٢٦١.٥١٩.٥٣٦١٥.٥عبدالرحمن حسام عبد الرحمن دمحم١٢٩٦٨ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٥٤٠٢٧٢١٩.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن خالد زغلول عباس١٢٩٦٩ ٦٠

٧٧٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥١٩٣٧١٦.٥عبدالرحمن رفعت دمحم دمحم١٢٩٧٠ ٦٠

٧٧.٥٣٦.٥٤٩٣٧٢٥٣.٥١٩٣٧.٥١٧.٥عبدالرحمن عصام دمحم عرابي١٢٩٧١ ٥٣.٥

٤٥.٥٣٠٣٦.٥٣٠.٥١٨٤١٧٣٢١٥.٥عبدالرحمن دمحم السيد دمحم١٢٩٧٢ ٤١.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٣١٨.٥٣٨١٧عبدالرحمن دمحم رزق شحاتة١٢٩٧٣ ٥٩

٧٢.٥٣٨.٥٥٥٣٦٢٦٢١٩٣٧١٧عبدهللا ربيع دمحم عبد العزيز١٢٩٧٤ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٢١٨.٥٣٧١٧.٥عبدهللا صفوت السيد حسانين١٢٩٧٥ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥عبدهللا دمحم احمد بهي١٢٩٧٦ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٩٣٩.٥١٧عبدهللا دمحم رزق شحاته١٢٩٧٧ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩٣٩.٥١٨عبدهللا دمحم فتح هللا دمحم١٢٩٧٨ ٥٩

٧٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٦١٩٣٩.٥١٦.٥عبدالمنعم دمحم عبد المنعم دمحم١٢٩٧٩ ٥٦

٧٥.٥٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٨١٩٣٤.٥١٧عبدالناصر دمحم احمد خليل١٢٩٨٠ ٥٩

٧٧.٥٣٩٤٨٣٩.٥٢٦٢١٩٣٨١٧عالء السيد عامر حسن١٢٩٨١ ٥٨

٧٤٣٥٥٠.٥٣٨٢٥٢.٥١٨.٥٣٨١٧علي احمد سليمان دمحم١٢٩٨٢ ٥٥

٧٤٣٩.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٦٠١٩.٥٣٧١٧.٥عمر حربي انور عبدالرحمن١٢٩٨٣ ٥٥.٥

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٣١٨٣٨.٥١٧عمر محمود دمحم محمود١٢٩٨٤ ٥٩

٧٣.٥٣٣٥٠٣٢.٥٢٣٧١٩٣٨.٥١٧.٥عمرو علي علي عبدالرحمن١٢٩٨٥ ٤٨

٦٠٣٠٤٧٣٠٢١٣.٥١٨٣٥.٥١٨فكري رجب فكري علي١٢٩٨٦ ٤٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥٢٠٣٣.٥١٨.٥كريم دمحم موسى احمد١٢٩٨٧ ٥٩
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٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٨مازن اشرف ابرهيم الدسوقى كفراوى١٢٩٨٨ ٦٠

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٦.٥١٩.٥٣٦١٨مجدي مدحت دمحم صبحي١٢٩٨٩ ٥٩

٦٧.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٧٢٠٣٩١٧محروس اسامة محروس دمحم١٢٩٩٠ ٥٠

٧٨٣٩.٥٦٠٣٩٢٧٠٢٠٣٦١٨.٥دمحم ابراهيم فزاع سليم١٢٩٩١ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٥٥٠٣٦.٥٢٤٨١٩.٥٣٨.٥١٥دمحم احمد ابراهيم عبدالمجيد١٢٩٩٢ ٥٢

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢٢٠٣٩١٧دمحم احمد ابراهيم دمحم١٢٩٩٣ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٩.٥٣٩١٧.٥دمحم احمد السيد عمر١٢٩٩٤ ٥٦.٥

٧١٣١٥١.٥٣٤٢٣٧٢٠٣٥١٨دمحم احمد صبري يوسف١٢٩٩٥ ٤٩.٥

٥١.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٩٦١٩.٥٣٢١٥دمحم احمد عمر عبدالقوي١٢٩٩٦ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٨٢٧١.٥٢٠٣٨١٦دمحم احمد دمحم أحمد زاهر١٢٩٩٧ ٥٩.٥

٤٧.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥١٩٩١٩.٥٣٠.٥١٥دمحم احمد دمحم عبدالهادي١٢٩٩٨ ٤٥.٥

٧٨٣٧.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٩.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم احمد محمود عبدالجليل١٢٩٩٩ ٥٩

٧٨٣٦٥٥٣٨٢٦٢٢٠٣٥.٥١٧.٥دمحم اسامة جمعه علي أحمد داؤد١٣٠٠٠ ٥٥

٧٨.٥٣٢.٥٥٩٣٥.٥٢٦٣.٥١٩.٥٣٧١٦دمحم اسعد السيد السيد شميس١٣٠٠١ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٨١٨دمحم السيد تمراز ابراهيم١٣٠٠٢ ٥٧

٤٠.٥٣٠٤٥٣١١٨٤.٥١٩.٥٣٥١٦دمحم السيد رمضان دمحم١٣٠٠٣ ٣٨

٧١٣٠٤٩٣٦٢٣١١٩.٥٣٦١٨.٥دمحم السيد عبدالمنعم السيد١٣٠٠٤ ٤٥

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٩١٧دمحم السيد عبيدة عبدهللا حسن١٣٠٠٥ ٥٩

٧٦٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣١٩.٥٣٨١٧دمحم ايمن دمحم حامد١٣٠٠٦ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٩١٩.٥٣٩١٦دمحم جمال عبدالفتاح صالح١٣٠٠٧ ٦٠

٤٢٣٠٤٥.٥٣٤١٨١.٥١٥٣٧١٥دمحم حاتم غريب غريب عبدالعال١٣٠٠٨ ٣٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٠.٥١٩.٥٣٩١٥.٥دمحم خالد الشحات دمحم١٣٠٠٩ ٥٧

٧٥.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٩٣٩١٥.٥دمحم خالد فتحى دمحم١٣٠١٠ ٥٨

٧٦٣٨٥٢.٥٣٨.٥٢٦١١٩٣٨١٦.٥دمحم خالد دمحم راشد١٣٠١١ ٥٦

٧٥٣٨٥٢.٥٣٩.٥٢٦٣١٩.٥٣٩١٦دمحم رضا احمد أبو العزم١٣٠١٢ ٥٨

٧٦٣٩.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٩.٥٣٩١٥دمحم ظريف دمحم احمد كبير١٣٠١٣ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦١٨.٥٣٩١٦دمحم عادل دمحم عطية١٣٠١٤ ٥٩

٧٠٣٧٥٢٣٧٢٤٧.٥١٨٣٩١٥.٥دمحم عزالدين دمحم السيد غنيم١٣٠١٥ ٥١.٥

٥٣.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٣٥١٧.٥٣٨١٥.٥دمحم عزت محمود عبدالرحيم١٣٠١٦ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٧٢١٩٣٨١٥دمحم عماد حمدي دمحم١٣٠١٧ ٥٩

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٩.٥٣٩١٥دمحم عمرو دمحم امين١٣٠١٨ ٥٩

٦٢٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٥٣١٩.٥٣٩١٥دمحم عمرو دمحم عبده١٣٠١٩ ٥٨
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٤٠.٥٣٢.٥٣٦٢٣١٦٩١٥٣٧١٥دمحم دمحم مصطفى فتح هللا١٣٠٢٠ ٣٧

٧٣.٥٣٨٥٣٣٩.٥٢٥٩١٩.٥٣٨١٥.٥دمحم محمود احمد سيف الدين١٣٠٢١ ٥٥

٤٩٣٥.٥٤٩٣٨.٥٢١٨١٨٣٣١٥دمحم محمود السيد اسماعيل على١٣٠٢٢ ٤٦

٥٥.٥٣٤.٥٤٧٣٥.٥٢٢٠.٥١٩.٥٣٧١٥دمحم محمود غريب عبدالكريم١٣٠٢٣ ٤٨

٧٦٣٩.٥٥٧٣٤٢٦٢.٥٢٠٣٨١٦دمحم محمود نقدي الصاوي١٣٠٢٤ ٥٦

٧٨.٥٣٩٥٠٣٤.٥٢٥٣١٨.٥٣٨١٦.٥دمحم نصر دمحم يوسف دمحم١٣٠٢٥ ٥١

٦٧.٥٣٩.٥٥٠٣٠٢٣٨١٦٣٧١٥دمحم وليد دمحم غريب١٣٠٢٦ ٥١

٧٣٣٨.٥٥١.٥٣٤.٥٢٥١.٥١٨.٥٣٩١٥.٥دمحم ياسر دمحم فؤاد١٣٠٢٧ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٥٣٥.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٦١٦دمحم يوسف صابر يوسف١٣٠٢٨ ٥٨

٧٠٣٩٥٥.٥٣٢٢٥٣.٥١٨٣٤١٥محمود سعد محمود انور١٣٠٢٩ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٩١٥.٥محمود سعيد محمود حامد١٣٠٣٠ ٥٩

٧٦.٥٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٢١٨٣٧١٦.٥محمود صابر السيد مصطفى١٣٠٣١ ٥٩

٧٠.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٦٢١٨٣٩١٥محمود عبدالحميد سليمان دمحم١٣٠٣٢ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧١١٩٣٩١٥.٥محمود دمحم السيد علي١٣٠٣٣ ٥٩

٧٧٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٦٣١٩.٥٣٩١٦محمود دمحم الشحات دمحم١٣٠٣٤ ٥٢

٤٦.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٠٠١٧٣٤١٥محمود دمحم جاد الرب سليمان١٣٠٣٥ ٤٥

٧٧.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٥.٥١٨٣٩١٦.٥محمود دمحم عبدالمحسن ابراهيم١٣٠٣٦ ٥٨

٧٥٤٠٦٠٤٠٢٧٠١٩.٥٣٩١٥.٥محمود دمحم علي حسين١٣٠٣٧ ٥٥

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٩.٥٣٩١٨.٥محمود دمحم غريب رضوان١٣٠٣٨ ٥٩

٧٦.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٤.٥١٨٣٩١٦محمود دمحم محمود حامد١٣٠٣٩ ٥٨

٧١٣٩.٥٥٤.٥٣٦٢٥١١٧.٥٣٩١٥محمود دمحم محمود عبدالسالم١٣٠٤٠ ٥٠

٧٢.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٦٢١٩٣٨١٧محمود دمحم محي الدين موسي١٣٠٤١ ٥١

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩.٥٣٩١٨.٥مصطفي خالد عبيد خضري١٣٠٤٢ ٥٩.٥

٥١.٥٣٣٤٦.٥٣٠٢١١١٨٣٦١٥.٥مهند حاتم دمحم عفيفي١٣٠٤٣ ٥٠

٤٦.٥٣٥٤٩٣١٢١١.٥١٨٣٦١٥نصر عبدالعزيز عبد الواحد يوسف١٣٠٤٤ ٥٠

٧٦٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٩٣٨١٥.٥ياسر خالد محمود دمحم١٣٠٤٥ ٥٦

٧٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٦٨.٥١٩.٥٣٨١٥.٥ياسر دمحم السيد احمد١٣٠٤٦ ٥٦

٦٩.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٨١٥يوسف احمد دمحم أحمد١٣٠٤٧ ٥٥

٦٣.٥٣٧.٥٥٥٣٤.٥٢٤٥.٥١٩٣٨١٥يوسف احمد دمحم محمود١٣٠٤٨ ٥٥

٧٩٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤.٥١٩.٥٣٨١٥يوسف عادل غريب ابراهيم١٣٠٤٩ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩٣٨١٥يوسف عبدالعاطى شحاته سيد احمد١٣٠٥٠ ٥٩

٧٧٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٩١٨.٥٣٨١٦.٥يوسف عصام احمد عبدالعزيز١٣٠٥١ ٥٨.٥
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٧٥.٥٣٨٥٥.٥٣٥٢٦٢١٧.٥٣٨١٥يوسف دمحم السيد دمحم١٣٠٥٢ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٨٣٨١٧يوسف دمحم عبدالحكيم بيومي١٣٠٥٣ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٩١٩.٥٣٨١٧يوسف دمحم محروس دمحم١٣٠٥٤ ٥٩.٥

٧١.٥٣٦٥١٣٧٢٤٣.٥١٨.٥٣٨١٦.٥يوسف دمحم دمحم عبدالمحسن١٣٠٥٥ ٤٨

٦٠٣٦٥٠٣٧٢٣٠١٨٣٧١٥يوسف دمحم دمحم محمود١٣٠٥٦ ٤٧

٧٧٣٩.٥٥٤٣٩٢٦٩١٩٣٨١٦.٥يوسف دمحم محمود عبدالحميد شاهين١٣٠٥٧ ٥٩.٥

٦٠٣٧.٥٥٣.٥٣٩٢٤٥١٧٣٨١٦.٥يوسف دمحم نعيم بدوي١٣٠٥٨ ٥٥

٦٢٣٣.٥٥٠.٥٣٣٢٢٥١٧٣٨١٦.٥يوسف وحيد يوسف احمد١٣٠٥٩ ٤٦

٧٢٣٧.٥٥٢٣٤.٥٢٥١١٧٣٨١٧.٥يوسف وليد دمحم عبدالغني١٣٠٦٠ ٥٥

٥١٣٧.٥٥٢٣٠.٥٢١٦.٥٠٣٨١٥عمرو دمحم عبدهللا عبدهللا عبدالشافى٢٢٨٨٨ ٤٥.٥
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التل الكبير التل الكبير اإلعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٩.٥٤٩٣٧٢٤٦١٦٣٨١٦ابرار دمحم عبدالمنعم جبيلى عطيه١٣٠٦١ ٥٠

٦٩.٥٣٩.٥٥٠.٥٣٧٢٥١.٥١٦.٥٣٨١٦.٥اروي صالح جودة دمحم١٣٠٦٢ ٥٥

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٦.٥٣٩١٦.٥اروي دمحم عبدهللا دمحم١٣٠٦٣ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥اسراء اشرف أحمد سليمان١٣٠٦٤ ٦٠

٦٦٣٥.٥٤٥.٥٣٩.٥٢٣٩.٥١٦٣٨١٦.٥اسراء زكي صبحي عبدالنبي١٣٠٦٥ ٥٣

٧٣.٥٤٠٤٩٣٩٢٦٠١٦٣٩١٧.٥اسراء كرم بدوي بدوي رجب١٣٠٦٦ ٥٨.٥

٧٨٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٩١٧اسراء دمحم عبدالرحمن دمحم١٣٠٦٧ ٦٠

٧٦٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٦٦.٥١٦٣٩١٧اسماء احمد دمحم دمحم١٣٠٦٨ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٦٥.٥١٦٣٩١٦.٥اسماء عبدهللا محروس خليل١٣٠٦٩ ٥٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٧٣٩١٦االء ابراهيم حسن داود١٣٠٧٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٤١٧٣٨١٦.٥االء عصام عبدالمنعم احمد على١٣٠٧١ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٩.٥٤٧.٥٣٨٢٥٢.٥١٦٣٧١٦.٥االء مالك دمحم محمود١٣٠٧٢ ٥٢

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٣١٦٣٨١٨الزهراء ناصر احمد دمحم حسن١٣٠٧٣ ٦٠

٧٣.٥٤٠٥٠٤٠٢٦٠.٥١٦٣٩١٦.٥الشيماء حسن ابراهيم ابراهيم١٣٠٧٤ ٥٧

٧٧٤٠٥٦٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٩١٧الشيماء عبدالمحسن حسن علي١٣٠٧٥ ٦٠

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٨.٥الشيماء دمحم دمحم ابراهيم١٣٠٧٦ ٥٨

٧٥٣٧٥٠٣٩٢٥٥١٧٣٨١٨امل حلمي صادق حمزة دمحم١٣٠٧٧ ٥٤

٧١.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٠١٦.٥٣٨١٨امنيه سعيد عبدالرحمن دمحم عمر١٣٠٧٨ ٥١

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧١.٥١٦.٥٣٩١٨اميره فرج عبدالعزيز رفاعى١٣٠٧٩ ٥٨.٥

٧٣٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٣.٥١٨٣٨١٨انجي حسن السيد حسن١٣٠٨٠ ٥٧

٧٧.٥٣٩٥٥٣٨.٥٢٦٧١٨٣٩١٧ايات خالد عبدالواحد دمحم١٣٠٨١ ٥٧

٧٧٣٨٥٧٣٨٢٦٩.٥١٨٣٩١٨.٥ايمان اشرف السعيد دمحم١٣٠٨٢ ٥٩.٥

٤٧.٥٢٤.٥٤٥٢١١٧٢.٥١٨٣١١٧.٥ايمان رضا عبدالعزيز السيد١٣٠٨٣ ٣٤.٥

٦٠.٥٣٤.٥٤٨٣٠.٥٢٢٥.٥١٨.٥٣٧١٨.٥ايمان سامح اسماعيل عبده اسماعيل١٣٠٨٤ ٥٢

٧٥.٥٣٧٥٦٣٨٢٦٤.٥١٨٣٨١٨.٥ايمان دمحم سعيد دمحم١٣٠٨٥ ٥٨

٧٤.٥٣٦٥٤.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٨٣٩١٩ايمان دمحم عبدهللا السيد١٣٠٨٦ ٥٧

٧٠.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٠٢٣٥.٥١٧.٥٣٨١٨ايمان محمود خاطر حسن١٣٠٨٧ ٥٤

٦٨٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٣٠١٧.٥٣٨١٧ايناس رضا عبدالسالم علي١٣٠٨٨ ٥٤

٧٨.٥٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٨٣٨١٨ايه ابراهيم دمحم دمحم١٣٠٨٩ ٥٩

٧٧٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٥١٨٣٨١٧.٥ايه خالد السيد عبدالحميد١٣٠٩٠ ٥٧.٥

٧٧٣٨٥٦.٥٣٧٢٦٦.٥١٨٣٨١٨.٥ايه عرفة عبدالعزيز عرفة١٣٠٩١ ٥٨
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٧٥.٥٣٩٥٩٤٠٢٧٢.٥١٨٣٧١٦ايه وائل دمحم الصادق١٣٠٩٢ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٩٢٦٦١٨٣٩١٧.٥بثينة السيد ابراهيم غريب إمام١٣٠٩٣ ٥٥.٥

٦٣.٥٣٢٤٥٢١٢٠٩١٨٣٨١٧بسمة ياسر علي مصطفي١٣٠٩٤ ٤٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٦.٥٢٧٢١٨٣٨١٨.٥بسملة السيد حسن دمحم١٣٠٩٥ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٧.٥٣٦٢٦٨.٥١٨٣٨١٨.٥بسملة امين مصطفي سالمة١٣٠٩٦ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣١.٥٢٦١١٧.٥٣٨١٨.٥بسملة عبدالنبي عبد المعطي حافظ١٣٠٩٧ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٨٥٧٣٤.٥٢٥٧.٥١٨٣٩١٧.٥بسملة مجدى دمحم عبدالحميد١٣٠٩٨ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٣.٥٥٨٣٦.٥٢٥٥١٧.٥٣٨١٧بسنت دمحم حسن دمحم١٣٠٩٩ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٤.٥٥١٣٧٢٥٦١٧.٥٣٨١٧.٥تسنيم دمحم عبدهللا دمحم١٣١٠٠ ٥٦

٧٧٣٥.٥٤٨.٥٣٦٢٥٤١٧.٥٣٩١٧تغريد دمحم عبدالغنى عطيه١٣١٠١ ٥٧

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٥٢٦٠١٧٣٩١٥.٥حبيبة السيد دمحم السيد احمد١٣١٠٢ ٥٩

٧٥٣٧٥٤٣٨.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٩١٥.٥حسناء احمد زكريا حسن١٣١٠٣ ٥٠

٧٧٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٦.٥١٧.٥٣٨١٦حنين احمد رضوان كبير١٣١٠٤ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٧٢٦٠.٥١٨٣٩١٦.٥حنين اسامة رمضان احمد١٣١٠٥ ٥٥

٧٧٣٧٥٨٣٩٢٧٠١٧.٥٣٨١٧حنين ايمن رمضان أحمد مصطفى١٣١٠٦ ٥٩

٧٩.٥٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٥١٨٣٩١٦.٥حنين خالد عبدالمطلب اسماعيل١٣١٠٧ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٦.٥حنين صابر فتحى دمحم١٣١٠٨ ٥٩

٦٣٣٤٤٥٢٢.٥٢١٩.٥١٦.٥٣٩١٥داليا ايهاب السيد عباس١٣١٠٩ ٥٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٧.٥٣٧١٧دانه صبحى عطية السيد١٣١١٠ ٥٩

٧٧٣٧٥٣٣٧٢٦٢١٧٣٩١٦دعاء حسن مصطفى دمحم١٣١١١ ٥٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٦.٥٣٨١٥رؤي دمحم سليم احمد١٣١١٢ ٥٩

٧٤.٥٣٢٤٦.٥٣٣.٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٩١٥رانا هاني السيد دمحم١٣١١٣ ٥٧

٧٦.٥٣٤٤٧.٥٣٥٢٥١١٧.٥٣٩١٥.٥رانيا حلمي محمود دمحم١٣١١٤ ٥٨

٧٤٣٧٥٠.٥٣٢٢٤٨.٥١٧.٥٣٩١٥رانيا دمحم سيداحمد عبدالمنعم١٣١١٥ ٥٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٦٣٦.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٨١٦رحمة اشرف السيد شديد١٣١١٦ ٥٤

٧٦٣٥.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٥٥.٥١٧٣٨١٦.٥رحمه حسين سعيد حسين١٣١١٧ ٥٢

٧٤.٥٣٥٥٢٣٠٢٤٧.٥١٧٣٨١٦.٥رحمه وليد ابراهيم عبدالرحمن١٣١١٨ ٥٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦٦١٧.٥٣٥١٦رضوى انور عبدالعظيم عبد المعطي١٣١١٩ ٥٩

٧٨٣٩٥٨٣٩٢٧٣١٦.٥٣٩١٦.٥رغد داود السيد داود١٣١٢٠ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٩١٧رقية رمضان عبدالرحمن احمد١٣١٢١ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٩١٧رنا اسماعيل محمود السيد١٣١٢٢ ٥٨

٧٧٣٨٥٤.٥٣٦.٥٢٦٤١٧.٥٣٩١٨رنا رفاعي سعد عبدهللا١٣١٢٣ ٥٨
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٧٦٣٦.٥٥٨.٥٣٤٢٦٣١٧٣٩١٧.٥رهف عبدالناصر عطيه مصطفى١٣١٢٤ ٥٨

٧٥.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٦٢٦١.٥١٦.٥٣٩١٧.٥رهف دمحم عبدالستار علوان١٣١٢٥ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥.٥٣٩١٧.٥روان رضا دمحم السيد١٣١٢٦ ٦٠

٧١.٥٣٢.٥٥٣٣٠٢٣٤١٥.٥٣٧١٧روان دمحم فتحي عبدالمعطي١٣١٢٧ ٤٧

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٦.٥٣٨١٨روان هشام مصباح الجوهري١٣١٢٨ ٦٠

٧٥٣٩٥٥.٥٣٢٢٥٧١٧.٥٣٨١٦.٥روضه خالد دمحم عبدالمجيد١٣١٢٩ ٥٥.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٣١٦.٥٣٨١٦.٥روضه عاشور فرج علي١٣١٣٠ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٤.٥١٦.٥٣٩١٧روفيدا دمحم عبدالمنعم السيد١٣١٣١ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦٤.٥١٧٣٨١٦.٥رويدا دمحم حسن علي١٣١٣٢ ٥٩

٧٦.٥٣٤.٥٤٩٣٠٢٤٠.٥١٦.٥٣٨١٧.٥رويدا يحي زكريا حسن١٣١٣٣ ٥٠.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٩١٧.٥ريم ابراهيم على اسماعيل١٣١٣٤ ٥٨

٧٨٣٩٥٥٣٨٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٧.٥ريناد عماد محمود دمحم١٣١٣٥ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٤٣٦٢٦٣١٦.٥٣٩١٦.٥ريهام عماد عبدالقادر ابراهيم١٣١٣٦ ٥٧

٧٨٣٩٥٦٣٦٢٦٧١٨٣٩١٨.٥ساره ابراهيم دمحم ابراهيم١٣١٣٧ ٥٨

٧٦٣٩.٥٥٦٣٧.٥٢٦٧١٩٣٨١٥.٥ساره السيد حلمي ابو زيد١٣١٣٨ ٥٨

٧٨٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٧١١٨٣٩١٦.٥سلمى حسن ايراهيم حسانين١٣١٣٩ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٩١٨.٥٣٩١٨سلمى دمحم محمود سليم١٣١٤٠ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٩١٦سما دمحم السيد دمحم١٣١٤١ ٦٠

٧٧٣٣.٥٥٣٣٨٢٥٧.٥١٨٣٩١٧سهر سعيد دمحم السيد مدكور١٣١٤٢ ٥٦

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨٣٩١٨سهيلة صالح علي سليمان١٣١٤٣ ٦٠

٧٣٣١.٥٥١٣٢٢٤٥.٥١٨٣٩١٦شاهنده عالء دمحم عبدالحميد١٣١٤٤ ٥٨

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧١١٨٣٨١٩شروق السيد دمحم السيد١٣١٤٥ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٩١٦شروق دمحم على امام١٣١٤٦ ٥٩

٧٤.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٨٢٥٧١٧٣٩١٦شهد احمد علي عبدالرحمن١٣١٤٧ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٧٢٥٢.٥١٧.٥٣٩١٧شهد رضا عبدالوهاب عبدهللا١٣١٤٨ ٥٥.٥

٦٩٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٤٣.٥١٧٣٧.٥١٦.٥شيماء دمحم ابراهيم هوى١٣١٤٩ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٢٥٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٩١٦.٥شيماء ممدوح ابراهيم متبولى١٣١٥٠ ٥٥.٥

٧٨٣٣٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦١٩٣٩١٨صفا اشرف فتحي دمحم بركات١٣١٥١ ٥٩

٦٩.٥٣٠٥٠٣٤.٥٢٣٨١٨.٥٣٨١٦.٥صفاء محمود سرور علي١٣١٥٢ ٥٤

٧٧٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٨.٥عائشة ناصر علي ابراهيم١٣١٥٣ ٥٧

٥٠٣٠٤٥٢٢١٩٢١٨٣٧١٧عزة حسين احمد سيف الدين حسين١٣١٥٤ ٤٥

٧٥٣٤٥٨٣٧٢٥٣١٧.٥٣٩١٧.٥عزة خالد فاروق دمحم١٣١٥٥ ٤٩
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٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٧.٥٣٧١٩عفاف وليد ابراهيم دمحم١٣١٥٦ ٥٩

٧٣.٥٣٩٥٨٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٨١٧فاطمه احمد دمحم دمحم١٣١٥٧ ٥٩

٥٢٣٢٤٥٣٤.٥٢٠٨.٥١٦٣٣١٧فاطمه رمضان حمودة عبدالعزيز١٣١٥٨ ٤٥

٧٥٣٦.٥٥١٣٢٢٥٢.٥١٧.٥٣٧١٩فايزة هانى دمحم اسماعيل١٣١٥٩ ٥٨

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٥.٥٢٦٠١٨٣٨١٩.٥فوزيه ايمن دمحم ابراهيم رمضان١٣١٦٠ ٥٨

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٨٣٨١٨.٥لقاء ثروت عزت دمحم١٣١٦١ ٥٩

٦٦٣٥٥٤.٥٣١٢٤١.٥١٨.٥٣٧١٩لمياء دمحم بخيت دمحم١٣١٦٢ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦١٥.٥٣٩١٨.٥مايسة سعيد تهامي علي١٣١٦٣ ٥٩

٧٦٤٠٥٤.٥٣٦٢٦٥.٥١٥.٥٣٩١٨مروة هاني عبدالمنعم امين١٣١٦٤ ٥٩

٧٠٣٧٤٩.٥٣٥.٥٢٥١١٥.٥٣٨١٧.٥مريم احمد ابراهيم علي١٣١٦٥ ٥٩

٧٢.٥٣٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٧.٥٣٧١٨مريم احمد تاج الدين عليوة١٣١٦٦ ٥٥

٧٥.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥.٥٢٥٩١٧٣٨١٧.٥مريم احمد فتحي ابراهيم١٣١٦٧ ٥٩

٦٤.٥٣١.٥٤٥٣١.٥٢٢٤.٥١٧٣٥١٧مريم احمد دمحم ابراهيم١٣١٦٨ ٥٢

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٩٢٧٠١٧.٥٣٨١٨.٥مريم خالد ابراهيم الدسوقي١٣١٦٩ ٥٩

٧٨.٥٣٩٦٠٣٩٢٧٥.٥١٦.٥٣٧١٨مريم رافت اليمانى دمحم السيد١٣١٧٠ ٥٩

٧٣٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٦٣٨١٨مريم صبحي دمحم دمحم١٣١٧١ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٧٣٩١٨.٥مريم عمر عبدهللا سعد١٣١٧٢ ٥٩

٦٨.٥٣٣٥٥٣٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٨١٧.٥مريم عمرو صبحى سالم خميس١٣١٧٣ ٥٦

٧٠.٥٣٨٥٣.٥٣٤٢٥٤١٦٣٨١٨مريم مجدي ابراهيم محمود١٣١٧٤ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥٧.٥٣٣٢٦١١٧٣٧١٦.٥مريم محمود دمحم دمحم١٣١٧٥ ٥٦

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٩٤٠١٧مريم هاني فؤاد جندي١٣١٧٦ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨٣٩١٧.٥مريم وليد رزق شحاته١٣١٧٧ ٥٩

٧٨٣٧.٥٤٩٤٠٢٥٤.٥١٨.٥٣٢١٦ملك احمد امين يوسف١٣١٧٨ ٥٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٦١٦منار دمحم محمود سليمان١٣١٧٩ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٩٣٩١٧.٥منةهللا احمد دمحم عبدالكريم١٣١٨٠ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٩٣٩١٦.٥منةهللا اسامة عبدالغفار شعبان١٣١٨١ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٨٣٧٢٧١١٩.٥٣٩١٧.٥منةهللا ايهاب مصطفي عبدالدايم١٣١٨٢ ٥٩

٧٩٣٧٥١٣٦.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٨١٦.٥منةهللا خالد دمحم صالح١٣١٨٣ ٥٩

٧٤.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٦٢٤٧.٥١٧.٥٣٤١٦.٥منةهللا ربيع احمد دمحم احمد١٣١٨٤ ٥٤

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٧٢٧٢١٨.٥٣٩١٦.٥منةهللا شريف صابر سليمان١٣١٨٥ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٩٣٨١٦.٥منةهللا علي خليل علي١٣١٨٦ ٦٠

٤٥٣٢.٥٤٧٢٢١٩٤.٥١٨.٥٣٥١٦.٥منةهللا على دمحم على دمحم١٣١٨٧ ٤٨
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٧٦٣٨.٥٥٧٣٨.٥٢٧٠١٨.٥٣٤١٦.٥منةهللا فتحى السيد على الطويل١٣١٨٨ ٦٠

٧٦.٥٣٧٤٦٣٦.٥٢٥٤١٩٣٧١٦منةهللا دمحم علي توفيق١٣١٨٩ ٥٨

٥١٢٤٤٥٣٠٢٠٢١٨.٥٣٧١٦منه طه احمد طه١٣١٩٠ ٥٢

٧٨.٥٣٩.٥٥٥٣٦٢٦٨١٨٣٧١٦.٥منه عاطف غريب علي١٣١٩١ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥١٨٣٨١٦.٥منه دمحم دمحم السعيد١٣١٩٢ ٥٩

٧٥.٥٣٨٥١٣٥.٥٢٥٣١٧.٥٣٨١٦.٥منه محمود يوسف عبده١٣١٩٣ ٥٣

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٩.٥٣٩١٦.٥مها احمد حسن دمحم١٣١٩٤ ٥٩

٦٨.٥٣٩.٥٤٦.٥٣٧.٥٢٤٩١٩.٥٤٠١٦.٥مهرائيل عادل رزق رزق١٣١٩٥ ٥٧

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٩١٦.٥مي احمد دمحم دمحم١٣١٩٦ ٥٩

٧٤٣٨٥٧.٥٣٦.٥٢٦٥١٩.٥٣٨١٦.٥مي ايمن ابو الفتوح عبدالرحمن١٣١٩٧ ٥٩

٧٨٣٨٥٢٣٦.٥٢٦٤.٥١٩.٥٣٩١٥مى عماد سعد ابراهيم١٣١٩٨ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٥٣٦.٥٢٦٤.٥٢٠٣٧١٦مى فتحى السيد على١٣١٩٩ ٥٩

٧٥٣٨٥٢٣٧٢٥٧١٨.٥٣٧١٦.٥ميار ضياء الدين احمد السيد١٣٢٠٠ ٥٥

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥١٩٣٧١٦ميار دمحم السيد علي١٣٢٠١ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٨٣٩٢٧٢.٥١٩٣٩١٦ميرنا عبدالرسول السيد عبد الرسول١٣٢٠٢ ٥٩

٧٩٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٩١٦نانسي ياسر عفيفي علي١٣٢٠٣ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٨١٥.٥ندا السيد مصطفى فتح هللا١٣٢٠٤ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٢.٥١٩٣٩١٦.٥ندى السيد امام علي١٣٢٠٥ ٥٨

٧٢٣٣.٥٥٢٣٣٢٤٩.٥١٨.٥٣٨١٥ندي سالم ممدوح سالم١٣٢٠٦ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٨.٥٣٩١٧ندي صابر دمحم عبدالعال١٣٢٠٧ ٦٠

٦٢٣٢٣٧.٥٣٠٢١٠.٥١٩٣٧١٥ندي محمود دمحم عبدالسالم١٣٢٠٨ ٤٩

٧١٣٧٤٥٣٠٢٣٧١٨.٥٣٩١٥نهله راغب محمود عبدالحميد١٣٢٠٩ ٥٤

٧٧٣٧.٥٥١٣٣٢٥٦.٥١٩٣٨١٧.٥نور مصطفى دمحم دمحم١٣٢١٠ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٥.٥١٩٣٩١٩نورا احمد فاروق السيد عقل١٣٢١١ ٥٩

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٦١٩٣٩١٨.٥نورهان ماهر موسي عبدالعظيم١٣٢١٢ ٥٩

٧٠.٥٣٧٥١.٥٣١٢٤٨١٦٣٤١٧نورهان دمحم دمحم عبدالحميد١٣٢١٣ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٦٩١٦.٥٣٧١٨نيرة مدحت محمود دمحم١٣٢١٤ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٧٠١٧٣٧١٨هاجر سالمه دمحم على١٣٢١٥ ٥٩

٧٥٣٩٥٠٣٤٢٥٥١٦٣٨١٨هاجر عبده عكاشه احمد١٣٢١٦ ٥٧

٧٨٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٧٢١٦٣٧١٧.٥هاجر فهمي علي دمحم١٣٢١٧ ٥٩

٦٥.٥٤٠٥١.٥٣٤٢٤٣١٥.٥٣٨١٧هدي حسين ابراهيم حسين١٣٢١٨ ٥٢

٦١.٥٣٩٥٠٣٣٢٣٤.٥١٦٣٨١٦.٥هدى دمحم حسن محمود١٣٢١٩ ٥١
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٧٢.٥٣٨٥١.٥٣٢.٥٢٤٩.٥١٦٣٧١٧.٥هند حسين محمود سيد احمد١٣٢٢٠ ٥٥

٥٣٣٥.٥٤٧٣٣٢٢٢.٥١٦٣٧١٦وعد دمحم عوض حسين١٣٢٢١ ٥٤

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٦٣٧١٦يارا امير دمحم ابراهيم١٣٢٢٢ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٧١٨.٥يارا محمود صبرى مصطفى١٣٢٢٣ ٥٩

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥١٧٣٩١٧.٥ياسمين اسامة رمضان احمد١٣٢٢٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٤.٥١٦٣٧١٧ياسمين صابر السيد مصطفى١٣٢٢٥ ٦٠

٧٢.٥٣٨٥٢.٥٣١٢٥٠١٧٣٦١٥.٥ياسمين عبدالحميد السيد عبد الحميد١٣٢٢٦ ٥٦

٧٥.٥٣٩٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٧١٦ياسمين ياسر محروس دمحم١٣٢٢٧ ٥٩

٧٥٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٧١٥يسرا هشام دمحم عبدالرحمن١٣٢٢٨ ٥٧

٤٦٣٢.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٠٣.٥٠٢٥١٦.٥بديعة دمحم على عبدالحميد٢٢٧٠٣ ٤٥

٦٨٣٦.٥٥٢٣١٢٣٩.٥٠٣٤١٧نجالء فتحى على احمد٢٢٨٨٧ ٥٢
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التل الكبير التل الكبير اإلعدادية الجديدةاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٢١٦٣٦١٥ابراهيم عبدالرحمن شحاته سيد احمد١٣٢٢٩ ٥٠

٦١٣٧.٥٥٣٣٧٢٣٩.٥١٦٣٥١٥ابراهيم عماد ابراهيم احمد١٣٢٣٠ ٥١

٦١.٥٣٤٥١.٥٣٧٢٢٩١٨.٥٣٢١٥ابراهيم دمحم إبراهيم محمود١٣٢٣١ ٤٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٨.٥٣٨١٦.٥ابراهيم محمود ابراهيم شحاته١٣٢٣٢ ٦٠

٤١٣٠.٥٤٥٣١.٥١٩٠١٦.٥٣٥١٣.٥احمد السيد أحمد سيد أحمد١٣٢٣٣ ٤٢

٦١.٥٣٣٤٨.٥٣٤.٥٢٢٣.٥١٧.٥٣١١٥احمد حمدى فكرى شحاته١٣٢٣٤ ٤٦

٧٨٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٦١١٥٣٦١٥احمد خالد ابراهيم جابر١٣٢٣٥ ٥٦

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٨.٥٣٧١٥.٥احمد خالد احمد دمحم١٣٢٣٦ ٥٩

٦٧٣٣.٥٤٨٣٥.٥٢٣٥١٨٣١١٥احمد رضا دمحم منصور١٣٢٣٧ ٥١

٦٨٣٥٥٢.٥٣٣.٥٢٣٧١٧٣٤.٥١٥احمد سليمان اسماعيل محمود١٣٢٣٨ ٤٨

٥٢.٥٣٢.٥٤٧٣٤.٥٢٠٦.٥١٧.٥٣١١٣.٥احمد صالح عبدالسالم عبد المطلب١٣٢٣٩ ٤٠

٧٣٣٦.٥٥١٣٨٢٤٥.٥١٨.٥٣٦١٥احمد عبدالحميد دمحم عبد الحميد١٣٢٤٠ ٤٧

٦٠٣٤٤٥.٥٣٦.٥٢٢١١٧.٥٣١١٥احمد عبدالرحمن عبد الهادي عبد الحميد١٣٢٤١ ٤٥

٤٧.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٢٢٠٠.٥١٧.٥٣١١٥احمد عبدالرحمن دمحم ابراهيم١٣٢٤٢ ٤٥

٧٠.٥٣٦٤٥٣٦.٥٢٤٣١٩٣٩١٥احمد عبدالناصر دمحم عبدهللا١٣٢٤٣ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٦٣٥١٥احمد عالء الدين على احمد١٣٢٤٤ ٥٩

٧٨٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٢.٥١٩٣٩١٥.٥احمد محروس عبدالودود ابراهيم١٣٢٤٥ ٥٧

٧٥٤٠٥٨٤٠٢٧٢١٩٣٤١٦احمد دمحم ابراهيم دمحم بدري١٣٢٤٦ ٥٩

٤٣.٥٢٣٣٦٢١١٦٤.٥١٦.٥٣٦١٣احمد دمحم السيد دمحم١٣٢٤٧ ٤١

٥٤.٥٢٦٤٥٣٢.٥٢٠٣١٧٣١١٥احمد دمحم عبدالستار فايز١٣٢٤٨ ٤٥

٧٦.٥٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٩١٨.٥٣١١٦احمد دمحم فتحى عبدالعزيز١٣٢٤٩ ٥٩

٦٠.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١١٧.٥٣٣١٥احمد محمود توفيق دمحم١٣٢٥٠ ٥١

٧٥٣٦٤٧٣٤.٥٢٣٨١٥.٥٣٧١٥احمد محمود موسى حامد١٣٢٥١ ٤٥.٥

٤٢٣٠٣٦٢٣.٥١٧٣١٥٣٦١٥.٥احمد هاني جودة دمحم١٣٢٥٢ ٤١.٥

٦٥٣٠٤٧٣٢٢٢١.٥١٦.٥٣٦١٦احمد وليد السيد دمحم١٣٢٥٣ ٤٧.٥

٦٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢١.٥١٨٣٥١٦.٥احمد يحيى داؤد سليمان١٣٢٥٤ ٤٩

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٥.٥٣٢١٧اسالم سيد عيسى عبدالوهاب١٣٢٥٥ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٨.٥٣٧١٧اسالم دمحم حسن دمحم١٣٢٥٦ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٦.٥٣٨١٧اسالم دمحم محمود منصور١٣٢٥٧ ٤٧.٥

٥٣٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٦.٥١٦.٥٣٥١٦اسماعيل السيد اسماعيل بدوى١٣٢٥٨ ٤٨

٤٢٣٠٤٥.٥٣٠١٨٩١٦٣٢١٦.٥اشرف دمحم صالح دمحم١٣٢٥٩ ٤١.٥
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٧٧.٥٣٣٤٨.٥٣٢٢٤٥.٥١٥٣٤١٧السيد حسام السيد على الجبرى١٣٢٦٠ ٥٤.٥

٤٣٣٠٤٥.٥٣٠١٩٣.٥١٦.٥٣٣١٥.٥السيد وليد السيد علي١٣٢٦١ ٤٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٨٣٢٢٢١١٧٣٥١٧بدر مجدي منصور غانم١٣٢٦٢ ٥٠

٦٤٣٢٥٠٣١٢٢٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٦.٥بالل ممدوح عبدالعزيز عبد الهادى١٣٢٦٣ ٥٠.٥

٦٠.٥٣٠٤٦٣٠٢١٧١٨.٥٣٣١٧جمال صالح حامد دمحم١٣٢٦٤ ٥٠.٥

٥٠.٥٢٦٤٥.٥٢٣١٩٠.٥١٧.٥٣٣١٥.٥حامد دمحم حامد نعمت هللا١٣٢٦٥ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٦٣٦.٥٢٥٩.٥١٩٣٨١٦.٥حسن سعيد حسن طه١٣٢٦٦ ٥٦

٥٣.٥٣٠٤٦٢٣.٥٢٠٣١٨.٥٣٧١٦حسن شكري حسن حسني١٣٢٦٧ ٥٠

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٨٢٧٠.٥١٧.٥٣٦١٦.٥حسن عالء حسن السيد١٣٢٦٨ ٥٧.٥

٥٣.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٤٢٢٤١٩٣٦١٧حسن دمحم احمد السيد١٣٢٦٩ ٥٣.٥

٥٠٣١٥٠.٥٣٤٢١٧١٧٣٤١٦حسن دمحم حسن دمحم١٣٢٧٠ ٥١.٥

٦٢.٥٣١٤٨٣٠٢١٦.٥١٧.٥٣٨١٧حسن موسى حسن دمحم١٣٢٧١ ٤٥

٦١٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٥.٥١٨.٥٣٨١٦.٥حسين عصام صالحين على١٣٢٧٢ ٣٧

٧٥.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤٥١٨٣٨١٧حسين دمحم حسين مصطفى١٣٢٧٣ ٤٦

٧١٣٣.٥٤٦.٥٣٥٢٣٢.٥١٨.٥٣٨١٧حمدي محمود احمد دمحم١٣٢٧٤ ٤٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٨٣٨.٥٢٦٨.٥١٨٣٨١٧خالد دمحم احمد دمحم١٣٢٧٥ ٥٨.٥

٦١٣٣٤٥٣٠٢٠٦١٧٣٢١٦رضا رمضان السيد السيد١٣٢٧٦ ٣٧

٦١٣٧٤٥٣٠٢١٨١٧٣٦١٥زياد احمد اسماعيل مهدي١٣٢٧٧ ٤٥

٧٣.٥٣٩٥٢.٥٣٨٢٤٨١٦.٥٣٧١٦زياد دمحم حسين دمحم١٣٢٧٨ ٤٥

٧٧٣٨٥٣٣٧٢٦٠.٥١٧٣٧١٥.٥زياد دمحم عرفه سالمه١٣٢٧٩ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٩.٥٤٥٣٧٢٣٩١٨٣٢١٦زياد هاني حجاج علي دمحم١٣٢٨٠ ٤٥

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٥٢٥١١٧٣٧١٥.٥سامي سعيد بيومي ابراهيم١٣٢٨١ ٤٥

٧٠.٥٣٧.٥٥٤٣٦٢٤٣١٨٣٧١٥سعيد على سعيد على١٣٢٨٢ ٤٥

٧٥.٥٣٨.٥٤٩٣٦٢٤٤١٨٣٩١٥.٥سعيد دمحم سعيد احمد١٣٢٨٣ ٤٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٣٢٣٠.٥١٨٣٩١٥سليم دمحم احمد على بقرى١٣٢٨٤ ٤٦

٧٢.٥٣٥٥١٣٦٢٣٩.٥١٧.٥٣٧١٥.٥صبحي حسن محمود فؤاد١٣٢٨٥ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٧٢١١٨٦.٥١٧٣٩١٥صبحي دمحم صبحي محروس١٣٢٨٦ ٤١

٧١.٥٣٤٥٤٣٦٢٤٠.٥١٧.٥٣٩١٥.٥صالح دمحم صالح احمد١٣٢٨٧ ٤٥

٧٨٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥١٨٣٨١٦عبدالرحمن خيري جابر علي١٣٢٨٨ ٥٨.٥

٧٩٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥١٧٣٧١٥عبدالرحمن رضا موسى ذكى١٣٢٨٩ ٥٨

٦٨٣٩.٥٥٠.٥٣٢٢٣٥١٦.٥٣٨١٥عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن السيد١٣٢٩٠ ٤٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٦٣٥.٥١٣.٥عبدالرحمن دمحم فهمى حسين١٣٢٩١ ٣٧
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٤٩.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٨٣١٦.٥٣٥١٦.٥عبدهللا احمد السيد عبده١٣٢٩٢ ٣٣

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨.٥١٨.٥٣٨١٧عبدهللا ايمن عطيه على١٣٢٩٣ ٥٩.٥

٧٩٣٨٥٦.٥٣٩٢٦٩١٨.٥٣٨١٦.٥عبدهللا خالد موسى سليمان١٣٢٩٤ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٥٥١.٥٣٤٢٤٠١٨.٥٣٧١٧عبدهللا عماد دمحم احمد١٣٢٩٥ ٤٥

٥٠٢٨٤٥٣٠١٩٨١٧٣٤١٥علي دمحم رجب علي رجب١٣٢٩٦ ٤٥

٥١.٥٣٤٤٥٣٠١٩٧.٥١٧٣١١٢.٥علي مصطفى السيد علي غالي١٣٢٩٧ ٣٧

٧١.٥٣٧٥٤٣٤٢٤٧.٥١٧٣٥١٥.٥عمار اسماعيل دمحم حامد اسماعيل١٣٢٩٨ ٥١

٤١٢١٣٢٢٠.٥١٤٧.٥١٧٢٢١٢عمر سعد الدين احمد السيد١٣٢٩٩ ٣٣

٧٦٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٧١٥.٥عمرو احمد عدلي علي١٣٣٠٠ ٥٦.٥

٧١.٥٣٢٤٨.٥٣١٢٣٣.٥١٨.٥٣٨١٦.٥عمرو عبده حسن عبدالدايم١٣٣٠١ ٥٠.٥

٤٢.٥٣٠٤٥٢١١٧٢٢٠٣٠١٥فارس احمد دمحم نصيف محمود١٣٣٠٢ ٣٣.٥

٦٠٣١٤٥٣٠٢٠٢١٧٣٥١٦فارس ايهاب توفيق حامد١٣٣٠٣ ٣٦

٥٢٢٤.٥٣٥٣٠١٧٦.٥١٦٣٣١٦.٥فارس عماد ابراهيم مصطفي١٣٣٠٤ ٣٥

٧٥٣٧.٥٥٩٣٩٢٧٠.٥١٩٣٦١٨فارس محسن عبدالحميد عبد الحفيظ١٣٣٠٥ ٦٠

٧٤٣٦.٥٤٨.٥٣٠٢٣٥١٨٣٨١٧.٥كريم عالء  الدين مصطفى حسن١٣٣٠٦ ٤٦

٦٢.٥٣٥.٥٤٧٣٠٢٢١١٧.٥٣٦١٧كريم محسن حامد دمحم صقر١٣٣٠٧ ٤٦

٧٢٣٧٤٨.٥٣١.٥٢٣٨١٨٣٦١٦.٥كريم دمحم دمحم دمحممنصور١٣٣٠٨ ٤٩

٧١.٥٣٦.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٣٧١٧.٥٣٦١٦.٥كريم وائل فاروق اسماعيل١٣٣٠٩ ٥٠

٧٤٣٦.٥٤٨٣٢.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٦١٧ماهر دمحم عبدهللا دمحم١٣٣١٠ ٥١.٥

٧٦.٥٣٧٤٥٣١.٥٢٤١.٥١٨٣٧١٦دمحم ابراهيم مجاهد ابراهيم١٣٣١١ ٥١.٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠٢٢١١٧٣٠١٦.٥دمحم احمد دمحم عطيه١٣٣١٢ ٤٨.٥

٥٣٢٢.٥٤٥.٥٣٠١٩٦.٥١٨٣٦.٥١٥دمحم احمد نجيب على١٣٣١٣ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٢٣١.٥٢٤٤١٨٣٦١٦دمحم اشرف سعد الدين دمحم١٣٣١٤ ٤٩.٥

٧٠.٥٣٠٤٦٣٣٢٢٨.٥١٧٣٦١٦.٥دمحم السعيد احمد السعيد١٣٣١٥ ٤٩

٦٠٣٠٤٥.٥٣٢٢١٣١٧٣٣١٥دمحم السيد دمحم السيد١٣٣١٦ ٤٥.٥

٥٠.٥٢٦٣٦.٥٣٠.٥١٨٩.٥١٦.٥٣٢١٥.٥دمحم السيد دمحم السيد عبدهللا١٣٣١٧ ٤٦

٧٧٣٩.٥٥٨٣٧.٥٢٦٩.٥١٨٣٨١٥دمحم السيد دمحم عليوة علي١٣٣١٨ ٥٧.٥

٧١.٥٣١٤٦.٥٣٢٢٣٠.٥١٨٣٧١٦دمحم بدران على دمحم١٣٣١٩ ٤٩.٥

٦٦٣٦٤٥٣٠٢٢٥.٥١٨٣٥١٦دمحم تامر سعيد دمحم١٣٣٢٠ ٤٨.٥

٥٢.٥٣٠٤٦.٥٣٢٢١٠.٥١٦.٥٣٤١٥.٥دمحم حامد محمود سليمان١٣٣٢١ ٤٩.٥

٧١.٥٣٥٤٦.٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٨١٦.٥دمحم حسن السيد دمحم حسن١٣٣٢٢ ٤٩

٦٢٣٣.٥٤٥٣٠٢١٨١٨٣٩١٦دمحم حسن حسن متولي عبدالسالم١٣٣٢٣ ٤٧.٥
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٦٣٣٠.٥٤٦.٥٣١٢١٦١٨٣٦١٦دمحم حسن سعيد علي دمحم١٣٣٢٤ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٤١٨.٥٣٩١٧.٥دمحم رضا ابراهيم محمود١٣٣٢٥ ٥٩

٤٩٣٠٤٥٣٠١٨٩١٨٣٧١١دمحم سعيد السيد احمد قابيل١٣٣٢٦ ٣٥

٧٣.٥٣٦٤٩٣٥.٥٢٥٠١٨.٥٣٩١٥.٥دمحم سعيد دمحم عبدالقادر١٣٣٢٧ ٥٦

٥٣.٥٣٣٤٦٣٥٢١٢.٥١٨.٥٣٩١٥.٥دمحم سعيد دمحم محمود١٣٣٢٨ ٤٥

٦٩٣١.٥٤٥٣٢.٥٢٣٤١٨.٥٣٩١٦دمحم شادى دمحم حسن١٣٣٢٩ ٥٦

٦٩.٥٣١٤٥٣٠٢٢٧.٥١٧٣٦١٧دمحم عادل احمد ابراهيم١٣٣٣٠ ٥٢

٧٠٣٣٤٥٣٠٢٣٢١٨٣٨١٧دمحم عايش فرغلى دمحم١٣٣٣١ ٥٤

٦٢٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٨٣٧١٦.٥دمحم عبدالفتاح فتحى عبد الفتاح١٣٣٣٢ ٥٢

٧٣٣٤.٥٤٩٣٥.٥٢٤٦١٨.٥٣٩١٥.٥دمحم على السبد احمد١٣٣٣٣ ٥٤

٤٠.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٨١١٦٣٢١٣.٥دمحم على مجاهد عبدالصمد١٣٣٣٤ ٤٥

٦٠٣٧.٥٤٧٣٨.٥٢٣٥١٧٣٧١٦دمحم عماد دمحم عبدالرحمن١٣٣٣٥ ٥٢

٧٢٣٨٥٨.٥٣٨.٥٢٦٦١٨٣٣١٦دمحم عمر دمحم عبدالحميد١٣٣٣٦ ٥٩

٤٠.٥٣٠٣٧٢٠.٥١٧٥١٦.٥٣٠١٥دمحم محمود عمر عبدالقوي١٣٣٣٧ ٤٧

٤١.٥٣٠٣٧.٥٢٠.٥١٦٠.٥١٣٣٠١٥دمحم نصر الدين دمحم الظهري١٣٣٣٨ ٣١

٦٠٣٢٣٨٣٠٢٠٦١٦.٥٣٨١٧دمحم وائل ابراهيم على١٣٣٣٩ ٤٦

٧٣٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٦.٥١٧٣٩١٦.٥محمود احمد رضوان الصادق١٣٣٤٠ ٥٥

٥٣٣٠.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٥١٦محمود احمد رفعت عبدالفتاح١٣٣٤١ ٥٤

٥٥.٥٣١.٥٤٥٢١٢٠٩١٨٣٤١٥.٥محمود السيد عبدالغفار ابراهيم١٣٣٤٢ ٥٦

٥٠.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٠.٥١٨٣٦١٥.٥محمود السيد محمود عطية١٣٣٤٣ ٥٣

٤٠.٥٣٠٣١٢٠.٥١٦٠١٥٢٤١٣.٥محمود خالد عبدالعال احمد١٣٣٤٤ ٣٨

٤٧.٥٣١٤٥٢١.٥١٩٧١٦٣٥١٥.٥محمود راغب محمود عبدالحميد١٣٣٤٥ ٥٢

٥١.٥٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٥١٦٣٨١٥محمود رضا السيد عبدالقادر١٣٣٤٦ ٥٦

٤٠.٥٣٠٣٣.٥٢١١٧٠١٥٣٠١٥.٥محمود دمحم شحتة هالل١٣٣٤٧ ٤٥

٦٧.٥٣٣٤٨.٥٣٠٢٣٧١٦.٥٣٤.٥١٥.٥محمود دمحم عبدالفتاح عطية١٣٣٤٨ ٥٨

٧٢.٥٣٨.٥٥٢٣٥٢٥٧١٩٣٦١٧محمود دمحم محمود عبدالعزيز دمحم١٣٣٤٩ ٥٩

٧١٣٤.٥٥١.٥٣٠.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٥١٦.٥محمود دمحم محمود عبدالمجيد١٣٣٥٠ ٥٨

٧٥٣٧٤٦.٥٣٤.٥٢٥١١٧٣٩١٦.٥محمود مصطفى سعيد مهدي١٣٣٥١ ٥٨

٤٦.٥٢٤٣٥٢٠.٥١٧١١٧٣٤١٦.٥مصطفي ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم١٣٣٥٢ ٤٥

٤٧٢٦٤٥٢٢١٩٤١٧.٥٣٨١٥مصطفى السيد مصطفى السيد غالي١٣٣٥٣ ٥٤

٧٥٣٨٥٢.٥٣٧٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٦مصطفى بكر عبدالعال سليم دمحم١٣٣٥٤ ٥٧

٦٣٣٠٤٥٣٤٢١٩١٨٣٧١٥.٥مصطفى حسن عيسى ديب١٣٣٥٥ ٤٧
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٦٨.٥٣١.٥٤٦٣٥٢٣٨١٨.٥٣٨١٦.٥مصطفى دمحم اسماعيل عمران١٣٣٥٦ ٥٧

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٨١٨٣٦١٧مصطفى ممدوح عبدالهادي عبد الحميد١٣٣٥٧ ٤٦

٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٧١٩.٥٣٦١٦.٥نجم الدين ياسر حامد دمحم١٣٣٥٨ ٥٩

٧٩.٥٣٨.٥٥٥٣٩٢٧١١٩.٥٣٥١٦.٥هشام وليد احمد خليل١٣٣٥٩ ٥٩

٧٠٣٦.٥٤٧٣٥٢٣٩.٥١٨.٥٣٥١٦يوسف احمد دمحم عبدالفتاح١٣٣٦٠ ٥١

٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٩٣٨١٦.٥يوسف احمد دمحم دمحم الجاويش١٣٣٦١ ٦٠

٦٠٣٢.٥٤٨.٥٣٩.٥٢٢٥.٥١٨٣٥١٦يوسف السيد السيد دمحم١٣٣٦٢ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٧.٥٢١٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥يوسف السيد دمحم دمحم١٣٣٦٣ ٤٦

٧٠٣٤٤٧.٥٣٥.٥٢٤٠١٨٣٦١٥.٥يوسف خالد اسماعيل منصور١٣٣٦٤ ٥٣

٧٢.٥٣٧٥٣.٥٣٨٢٥٩١٨.٥٣٧١٦يوسف سامح احمد ابراهيم١٣٣٦٥ ٥٨

٦٤٣٢.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٢٢.٥١٨.٥٣٩١٧يوسف سليم دمحم علي١٣٣٦٦ ٤٧

٤٩.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٨٦٢٠٣٥١٦.٥يوسف عماد الدين سالم بكرى١٣٣٦٧ ٤٠

٧٢.٥٣٥٥٠.٥٣٨٢٤٨١٨٣٢١٧يوسف دمحم زكريا احمد١٣٣٦٨ ٥٢

٦٦٣١٤٨٣٦٢٢٩١٧.٥٣٣١٦يوسف دمحم يوسف سليم١٣٣٦٩ ٤٨

٧٠٣٠٤٦.٥٣٦٢٢٧.٥١٨٣٣١٦.٥يوسف ممدوح فوزي عبدالهادي١٣٣٧٠ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٤٣٩.٥٢٥٩١٩٣٥١٧.٥اروى أحمد رمضان ابراهيم١٣٣٧١ ٥٣

٧٨٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٧.٥اسراء عالء الدين على احمد١٣٣٧٢ ٥٩

٧٤٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٦١٧اسماء احمد محمود طة١٣٣٧٣ ٥٨

٧٥٤٠٥٦٤٠٢٦٩١٨.٥٣٨١٧اسماء علي عبدالحميد علي١٣٣٧٤ ٥٨

٧٥٣٨.٥٥٠٣٩٢٥٩.٥١٨.٥٣٩١٦االء احمد رمضان ابراهيم١٣٣٧٥ ٥٧

٦٩٣٤.٥٥٠.٥٣٧٢٤٦١٦.٥٣٤١٧االء احمد دمحم صابر١٣٣٧٦ ٥٥

٧٨٣٦.٥٥٢.٥٣٨٢٦٢١٨٣٧١٧الشيماء اسماعيل دمحم اسماعيل١٣٣٧٧ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٧٣٧٢٦٤١٨٣٧١٧امانى محمود محمود طه١٣٣٧٨ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٣٧١٧اميره السيد الشبراوى دمحم١٣٣٧٩ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٥١٦.٥ايمان السيد حسن على١٣٣٨٠ ٥٨

٦٠٣١٤٦.٥٢٣.٥٢٠٦١٧٣٦١٥.٥ايمان عطوه ناصر عيد١٣٣٨١ ٤٥

٦٥.٥٣٥٤٥.٥٣٠.٥٢٢٧.٥١٨٣٢١٧ايمان عماد حامد إبراهيم١٣٣٨٢ ٥١

٥٣٣٥.٥٤٦.٥٣١.٥٢١٧.٥١٨.٥٣٣١٧ايمان دمحم السيد مشرف١٣٣٨٣ ٥١

٤٦٢٣٣٥.٥٢١.٥١٦٤١٦٣١١٦.٥ايمان دمحم شحتة هالل١٣٣٨٤ ٣٨

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢١٨١٧٣١١٦.٥ايه عاطف موسى دمحم١٣٣٨٥ ٥٠

٧١٣٤٥٠.٥٣٢٢٤١.٥١٧.٥٣٧١٦بسمة سامح محمود احمد١٣٣٨٦ ٥٤

٧٨٣٩٥٨.٥٣٩٢٧٠.٥١٨٣٨١٨بسمة عالء على امين١٣٣٨٧ ٥٦

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٥٤٨ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٧٣٧٥٧.٥٣٨٢٦٦.٥١٨٣٨١٨.٥بسمة محمود عبدالحميد عبد الحفيظ١٣٣٨٨ ٥٧

٧٠٣٥.٥٥٢٣١٢٤٣.٥١٨.٥٣٩١٧بسمله محمود فوزى عبدالبارى١٣٣٨٩ ٥٥

٧٣.٥٣٢٥٢٣١.٥٢٤٥١٧.٥٣١١٧تسنيم دمحم جمال دمحم١٣٣٩٠ ٥٦

٦٦.٥٣٣.٥٥٣٣٠٢٣٦١٧٣٨١٧خلود عبدالحليم فتحى السيد عبدهللا١٣٣٩١ ٥٣

٧٣٣٦٥٢٣٤٢٥١١٦.٥٣٣١٧خلود عماد حسن عبدالمجيد١٣٣٩٢ ٥٦

٧٢٣٥٥١٣٠٢٤٣١٧.٥٣٩١٧.٥داليا السيد دمحم احمد١٣٣٩٣ ٥٥

٦١٣٤٤٨٣١٢١٩١٧.٥٣٩١٧داليا جمال عبدالكريم دمحم١٣٣٩٤ ٤٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٥٣١.٥٢٤٤.٥١٨.٥٣٩١٧دعاء خالد دمحم عبدالسالم١٣٣٩٥ ٤٩

٦٠٣٢.٥٥٠٣٠٢١٧.٥١٧.٥٣١١٦.٥دعاء شعبان عبدالعال عبدهللا١٣٣٩٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٨١٧.٥٣٨١٦دنيا السيد دمحم احمد محمود١٣٣٩٧ ٥٣

٧٨٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٨١٦دنيا جابر ابراهيم عطية١٣٣٩٨ ٥٩

٧٠.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٣٢٣٥.٥١٦.٥٣٨١٦دهب السيد احمد على١٣٣٩٩ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٧.٥دينا سامي عبدالغفار اسماعيل١٣٤٠٠ ٥٧

٧٢٣٦٥٤.٥٣٥٢٥٤١٦٣٦١٥رؤى محمود دمحم دمحم صالح١٣٤٠١ ٥٦.٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٨١٦رانيا ابراهيم ابراهيم عبدالحميد١٣٤٠٢ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٠٥١.٥٣١٢٣٧١٧٣٨١٦رانيا حسن عبدالنبي احمد١٣٤٠٣ ٥١

٧٣٣٢٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦.٥٣٨١٦رحاب ثروت عبدالرحمن عطية١٣٤٠٤ ٤٩.٥

٧٢٢٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٧١٧٣٠.٥١٧رحمة عبدالحميد دمحم عبد الحميد١٣٤٠٥ ٥٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٧.٥٣٧٢٥٨.٥١٧.٥٣٩١٦رحمة عبدالنبي دمحم علي١٣٤٠٦ ٥٣

٦٣٢٥.٥٣٩٣٠٢٠٨١٥.٥٣٨١٥.٥رضوى سعد السيد شديد١٣٤٠٧ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٢٥٧.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٥رضوى دمحم احمد نعمة هللا١٣٤٠٨ ٥٣

٧٥٢٦٥٠.٥٣٥.٥٢٣٥١٦.٥٣٢١٥رضوى دمحم سعد عفيفى١٣٤٠٩ ٤٨

٦٠٣٠٤٨٣٥.٥٢٢٠.٥١٦.٥٣٦١٥.٥رنا حسام حسن احمد دمحم هيبه١٣٤١٠ ٤٧

٧٨٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٩١٦روان دمحم علي علي١٣٤١١ ٦٠

٧٤.٥٣٠٥٢.٥٣٨٢٥٠.٥١٨٣٨١٦ريم احمد نبيل غازى١٣٤١٢ ٥٥.٥

٧٩٣٠٥٥.٥٣٩٢٦٢.٥١٨٣٨١٦ريهام ايمن عمر دمحم١٣٤١٣ ٥٩

٥٣٢٣٤٦٢٣.٥١٩٠.٥١٦٣٧١٦زينب صالح دمحم السيد١٣٤١٤ ٤٥

٧٣٣٠٥٥.٥٣٩٢٥١١٧٣٧١٥زينب دمحم السيد ابراهيم١٣٤١٥ ٥٣.٥

٥٤.٥٢٣٣٥٢٣١٧١١٥٣٥١٦سامية سليم السيد سليم١٣٤١٦ ٣٥.٥

٦٠٢٣٤٥٢٣.٥١٩٩.٥١٥٣٨١٦.٥سعاد دمحم عبدالسالم دمحم١٣٤١٧ ٤٨

٧٠.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٨١٦سلمى سليمان محمود سليمان١٣٤١٨ ٤٨

٥٤.٥٣١٤٩٣٢٢١١.٥١٥.٥٣٧١٦.٥سميحة دمحم ابراهيم عبدالعظيم١٣٤١٩ ٤٥
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٦٧٣٠٥١.٥٣١.٥٢٢٥١٦٣٨١٦.٥سناء على حسن على١٣٤٢٠ ٤٥

٦٦٣٢٤٦٣٠٢١٩١٥٣٨١٥شاهنده السيد فايز عبدالجبار١٣٤٢١ ٤٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٤٥.٥١٥.٥٣٤١٧.٥شاهنده ياسر فتحى السيد١٣٤٢٢ ٤٩

٧٤٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٦٦١٦٣٩١٧.٥شروق السيد احمد حسن١٣٤٢٣ ٥٥

٧٨٤٠٥٦٣٨.٥٢٦٩.٥١٥٣٩١٨.٥شروق عصام لطفى دمحم سعيد١٣٤٢٤ ٥٧

٦٩.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٥٦١٥٣٩١٧.٥شروق دمحم ابراهيم عبدالحميد١٣٤٢٥ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٥٤٣٨.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٨١٨شروق دمحم احمد عبدالقادر١٣٤٢٦ ٤٥

٧٦٣٩٥٥.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣٩١٧شهد شريف دمحم الطيب١٣٤٢٧ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٥٥.٥١٥.٥٣٨١٦شهد عاطف على دمحم١٣٤٢٨ ٥٣

٧٠٣٧٥٢٣٤.٥٢٤١.٥١٥.٥٣٨١٦.٥شهد عبدالسميع السيد عبد السميع١٣٤٢٩ ٤٨

٦٤.٥٣٥٤٥٣٠.٥٢٢١١٥.٥٣٨١٦.٥شيماء محمود السيد احمد١٣٤٣٠ ٤٦

٧٨٣٩٥٨٣٩٢٧٢١٦٣٨١٧شيماء محمود الشحات محمود١٣٤٣١ ٥٨

٧٢.٥٣٨٥٥٣٦٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٧.٥صفا ابراهيم عيسى نصر هللا١٣٤٣٢ ٥٤

٧٧.٥٣٩٥٩٣٨.٥٢٧٢١٦.٥٣٨١٧صفا حمادة عبدالعال دمحم١٣٤٣٣ ٥٨

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٤١٦٣٩١٨عايدة سامي سعيد احمد١٣٤٣٤ ٥٧

٧٢٣٩٤٦.٥٣٦٢٤٤.٥١٥.٥٣٨١٧.٥عال دمحم حسن مصطفى١٣٤٣٥ ٥١

٧٥٣٩٥٣.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٦٣٨١٧.٥علياء احمد دمحم عبدالحميد١٣٤٣٦ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥١٣٦٢٥٢.٥١٦.٥٣٨١٨فاتن احمد الشحات حسين١٣٤٣٧ ٤٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٥٣٩٢٦٩.٥١٦.٥٣٩١٧فاطمه ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم١٣٤٣٨ ٥٦

٦٦٣٨٤٩٣٠٢٢٩١٨٣٩١٧فاطمه حسام عياد دمحم دمحم١٣٤٣٩ ٤٦

٧٧٣٩٥٢٣٨.٥٢٦٣١٩٣٩١٦فاطمه عبدالرحمن دمحم ابوطالب١٣٤٤٠ ٥٦.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٩١٧.٥فاطمه علي محمود احمد١٣٤٤١ ٥٩

٦١٣٥٣٧.٥٢١.٥٢٠٣.٥١٨.٥٣٦١٧فاطمه دمحم احمد عبدالفتاح١٣٤٤٢ ٤٨.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠فلایر ابراهيم عبدالفتاح إبراهيم١٣٤٤٣ ٠

٧٢٣٩.٥٤٨.٥٣٢٢٥٠.٥١٨٣٩١٧.٥لبنى خالد عبدالعزيز عفيفى١٣٤٤٤ ٥٨.٥

٧٦.٥٤٠٥٥٣٥.٥٢٦٤١٨٣٦١٧لميس حسنى عيسى محمود١٣٤٤٥ ٥٧

٦٤.٥٣٦٤٥٢٢.٥٢١٧.٥١٧.٥٣٥١٧مروة المشير الشبراوي بدر١٣٤٤٦ ٤٩.٥

٧٥٤٠٥٥٣٧٢٦٥.٥١٩٣٨١٧.٥مروه صالح عبدالغفار احمد١٣٤٤٧ ٥٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٧١٧مريم احمد دمحم عبدالفتاح١٣٤٤٨ ٥٩.٥

٧٧٤٠٥٦٣٨.٥٢٧٠.٥١٩٤٠١٧مريم السيد احمد السيد١٣٤٤٩ ٥٩

٦١.٥٣٦.٥٣٥٣٠٢١١.٥١٧.٥٤٠١٧مريم عادل شريف دمحم١٣٤٥٠ ٤٨.٥

٤٦.٥٣٢.٥٣٥٢١١٨٠١٧٣٦١٥.٥مريم دمحم فتحى ابراهيم١٣٤٥١ ٤٥
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٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧١٩٣٩١٧.٥مريم محمود الشحات دمحم١٣٤٥٢ ٥٩

٦٣٣١.٥٤٥٢٣.٥٢١٨١٨.٥٣٧١٦مشيرة حمدي منصور شحاتة١٣٤٥٣ ٥٥

٧١.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٧١٩٣٥١٧.٥ملك صالح داود سليمان١٣٤٥٤ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٣٥.٥٢٧٢.٥١٨.٥٣٧١٧.٥منةهللا عصام دمحم عبدالعظيم١٣٤٥٥ ٥٩

٧١٣٨٥٢.٥٣٤٢٥٢.٥١٩٣٧١٧.٥منةهللا دمحم عبدالرحمن دمحم١٣٤٥٦ ٥٧

٧٥٣٨٥٤.٥٣٢.٥٢٥٧١٩٣٧١٧منةهللا دمحم علي السيد١٣٤٥٧ ٥٧

٦٠٣١.٥٣٧.٥٢٠.٥٢٠١.٥١٩٣٠١٦.٥منةهللا دمحم ناجي عباس١٣٤٥٨ ٥٢

٧٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٦٨.٥١٩٣٧١٦.٥منةهللا نشات احمد السيد١٣٤٥٩ ٥٧

٧٤.٥٣٠٥١٣٣٢٣٥.٥١٨٣٧١٦.٥منه احمد مصطفى احمد١٣٤٦٠ ٤٧

٧٤٣١.٥٥٣٣٢.٥٢٣٩١٧.٥٣٧١٦.٥منه خالد جمال دمحم١٣٤٦١ ٤٨

٧٠.٥٣٠٤٧٣٤٢٣١.٥١٧.٥٣٧١٧منه دمحم علي دمحم١٣٤٦٢ ٥٠

٦٥٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢٢٨١٧.٥٣٧١٥منه دمحم عيسى نصر هللا١٣٤٦٣ ٥١

٧٦٣٦.٥٥٥٣٧٢٦١.٥١٨٣٨١٦مي ماهر محمود حجازي١٣٤٦٤ ٥٧

٦٤.٥٢٣٤٧.٥٣٠.٥٢١٦.٥١٧.٥٣٧١٥نادية دمحم عيسى عبدالسميع١٣٤٦٥ ٥١

٧٥٣٥.٥٥٥٣٢.٥٢٥٣١٧.٥٣٨١٥.٥نانسي دمحم السيد ابراهيم١٣٤٦٦ ٥٥

٥٥٢٦٤٥.٥٣٠٢٠٥.٥١٧.٥٣٧١٥ناهد دمحم عليوه حافظ١٣٤٦٧ ٤٩

٧٧٣٤.٥٥٧٣٨٢٦٤.٥١٨.٥٣٨١٦.٥ندى السيد محسوب دمحم١٣٤٦٨ ٥٨

٧٢٣٦٥٦٣٧.٥٢٥٥.٥١٨.٥٣٨١٦.٥ندى صالح دمحم كيالنى١٣٤٦٩ ٥٤

٧٠٢٦٤٦٣٣.٥٢٢٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٥.٥ندى طلعت عبدالفضيل بدر١٣٤٧٠ ٥٢

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٩١٦.٥ندى عاشور محمود عبدالعزيز١٣٤٧١ ٥٩

٧٧٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩١٦.٥٣٦١٦.٥ندى عالء حسانين حسن١٣٤٧٢ ٥٩

٧٦٣٦.٥٤٨.٥٣٥٢٤٥١٦.٥٣٨١٦ندى دمحم السيد عطية١٣٤٧٣ ٤٩

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٩١٥.٥ندى موسى دمحم دمحم١٣٤٧٤ ٥٩

٧٢.٥٣٣.٥٤٧٣٤.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٩١٥.٥ندى نشات احمد السيد١٣٤٧٥ ٥٢

٧٢.٥٣٦٥٣.٥٣٧٢٥٨١٨٣٩١٧.٥ندى وليد دمحم اسماعيل١٣٤٧٦ ٥٩

٧٠٣١.٥٤٥٣٢.٥٢٢٤١٨٣٩١٦.٥نرمين ابراهيم دمحم عطية١٣٤٧٧ ٤٥

٧٥٣٧.٥٥٢٣٥.٥٢٥٧١٨٣٧١٧.٥نور ابراهيم دمحم ابراهيم١٣٤٧٨ ٥٧

٧٢.٥٣١٥١.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٨٣٩١٧.٥نور دمحم عثمان احمد١٣٤٧٩ ٥٧

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٧٣٩١٧نورا جميل السيد محمود١٣٤٨٠ ٥٠

٧٠٣٠٥٠٣١.٥٢٣٧.٥١٧.٥٣٦١٦.٥نورا صالح ابراهيم دمحم١٣٤٨١ ٥٦

٧٤٣٨٥٣.٥٣٦٢٥٩.٥١٧.٥٣٩١٧نورا عبدهللا سالم بكرى١٣٤٨٢ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣١٧.٥٣٨١٧.٥نورا دمحم احمد دمحم١٣٤٨٣ ٥٩
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٧٢.٥٣٦٥٨٣٩٢٦٤.٥١٨.٥٣٦١٧.٥نورهان عماد محمود طة١٣٤٨٤ ٥٩

٧٣.٥٣٢٥١٣٨.٥٢٥١١٧.٥٣٧١٧نورهان فريد ابراهيم عبدهللا١٣٤٨٥ ٥٦

٧٤٣٤٥٢٣٧.٥٢٥١.٥١٨٣٧١٧نيفين خالد السيد دمحم العنتبلي١٣٤٨٦ ٥٤

٧٠٣٣٤٦.٥٣١٢٣٥.٥١٨٣٨١٧هاجر احمد عبدالغفار عبد الرؤف١٣٤٨٧ ٥٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٢٣٩.٥٢٥٦.٥١٧.٥٣٨١٧.٥هاجر دمحم ربيع زغلول١٣٤٨٨ ٥٧

٧٨.٥٤٠٥٦٣٩٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧.٥همس السيد صابر دمحم١٣٤٨٩ ٥٩

٦٥.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٢.٥١٨٣٩١٧هنادي احمد عبدالكريم دمحم١٣٤٩٠ ٤٩

٥١.٥٢٥٣٧٣٠١٨٨.٥١٧٣٥١٦.٥هند دمحم محمود دمحم عطية١٣٤٩١ ٤٥

٧٥٣٢٤٩.٥٣٩.٥٢٤٨١٧.٥٣٨١٧.٥والء دمحم دمحم عبدالعزيز١٣٤٩٢ ٥٢

٤٧٢٣.٥٣٤.٥٢٣١٧٣١٦.٥٣٦١٦يارا عبده علي عبده١٣٤٩٣ ٤٥

٦٦٣٠٤٦٣٣.٥٢٢٩.٥١٧.٥٣٧١٧.٥ياسمين صابر عبدالرحمن السيد١٣٤٩٤ ٥٤

٦٤٣٠٤٥٣٤.٥٢٢٩.٥١٧.٥٣٧١٨ياسمين كرم شعبان احمد١٣٤٩٥ ٥٦

٧٤٣٧٥٤٣٨٢٥٨١٨٣٩١٨ياسمين دمحم ابراهيم دمحم١٣٤٩٦ ٥٥

٧١٣٧٥٧٣٨٢٥٣١٧.٥٣٩١٧.٥ياسمين دمحم علي سليم١٣٤٩٧ ٥٠

٧٥.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٤.٥١٨٣٩١٧ياسمين دمحم عيسى ديب١٣٤٩٨ ٥٩

٧٣.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٦٣.٥١٧.٥٣٨١٥يسرا على دمحم سعيد١٣٤٩٩ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٤٠٣٣.٥١٥احمد ابراهيم دمحم ابراهيم عبد هللا٢٢٧٠٤ ٤٥

٥٤.٥٣٠٣٨٣٣.٥٢٠٢٠٣٤.٥١٦دمحم دمحم محمود يوسف٢٢٧٠٥ ٤٦
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التل الكبير السالم اإلعداديةاالدارة المدرسة
٧٤٣٩٥٦٤٠٢٦٢١٨٣٧١٧احمد صابر عبدالرشيد دمحم١٣٥٠٠ ٥٣

٧٧٣٨.٥٥٧٣٦.٥٢٦٢١٨٣٥١٥احمد عبدالحميد عبدالاله مصطفى١٣٥٠١ ٥٣

٧٨٣٧.٥٥٧.٥٣٧٢٧٠١٨٣٩١٧احمد دمحم عبدالعظيم دمحم١٣٥٠٢ ٦٠

٧٨٣٨٥٧٣٧.٥٢٦٩.٥١٨٣٧١٦.٥احمد دمحم فتحى دمحم١٣٥٠٣ ٥٩

٧٤.٥٣٦٥٨.٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٨١٦احمد نبيه احمد السيد١٣٥٠٤ ٦٠

٦٣.٥٣٤٥١.٥٣٤.٥٢٣٢.٥١٧.٥٣٣.٥١٦اسالم اشرف دمحم فهمي١٣٥٠٥ ٤٩

٧٧.٥٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٨١٨٣٦.٥١٧السيد دمحم اسماعيل عبدهللا١٣٥٠٦ ٥٨

٦٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٦٢٥٦١٨٣٨١٥باسم دمحم عبدالمهيمن دمحم١٣٥٠٧ ٥٨.٥

٦٥.٥٣٧.٥٥٨.٥٣٥٢٥٦.٥١٨٤٠١٥بيشوي ايمن منصف عوض١٣٥٠٨ ٦٠

٧٨.٥٣٦٥٥.٥٣٥.٥٢٦٤.٥١٨٣٩.٥١٦جمال السيد حافظ عبدالعزيز١٣٥٠٩ ٥٩

٦٩٣٧.٥٥٨٣٧٢٥٧.٥١٧.٥٣٨١٥.٥حسن صابر دمحم صابر١٣٥١٠ ٥٦

٦٠.٥٣٣٥٧٣٠٢٣٠.٥١٧٣٣١٥حسن محمود حسن دمحم مصطفى١٣٥١١ ٥٠

٧٣.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٦١١٧.٥٣٤١٦حسين دمحم حسين سيوفي١٣٥١٢ ٥٥

٦٠٣٢٤٨.٥٢٣٢٢١.٥١٧.٥٣٠١٥حموده ياسر حموده احمد١٣٥١٣ ٥٨

٧٨.٥٣٧٥٨.٥٣٩٢٧٢١٧.٥٣٩.٥١٦خالد احمد دمحم على١٣٥١٤ ٥٩

٤٩.٥٣٠٤٦٢٣.٥٢٠٢١٨٣٠١٦رضا دمحم عبدالقادر عيسى١٣٥١٥ ٥٣

٦١.٥٣٠٥٧.٥٣٢٢٤١١٨٣٨.٥١٦طارق احمد دمحم أحمد١٣٥١٦ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٦٢٦٦.٥١٧٣٩١٦عبدالرحمن رمضان عبد الحميد عوضين١٣٥١٧ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٨٣٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن سمير دمحم محمود١٣٥١٨ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٧٣٧٢٦٩.٥١٧.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن صبري الصادق دمحم١٣٥١٩ ٥٩

٧٨٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٨٣٨١٦.٥عبدالرحمن دمحم عبد القادر محمود عوض١٣٥٢٠ ٥٨

٦٧٣٠٥٢٣٧.٥٢٤١١٥٣٠١٥عبدهللا رجب رجب عبدالعال١٣٥٢١ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧٣٩١٦.٥عبدهللا ناصر احمد دمحم١٣٥٢٢ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨٥٧٣٩٢٧٠.٥١٨٣٧.٥١٦على السيد على احمد١٣٥٢٣ ٥٩

٧٧٣٨٥٦٣٧٢٦٧١٨٣٧١٦على نبيل على حسن١٣٥٢٤ ٥٩

٤٥٣٤٤٦٣٠٢٠٧.٥١٥.٥٣٠.٥١٧عماد عمرو احمد عبدالعزيز١٣٥٢٥ ٥٢.٥

٧١.٥٣٩.٥٥٤٣٥.٥٢٥٣١٨٣٥١٥عمار دمحم عادل الصادق١٣٥٢٦ ٥٢.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢١٨٣٩١٥عمر اشرف دمحم علي ابراهيم١٣٥٢٧ ٥٧.٥

٧٤٣٨.٥٥٤.٥٣٢.٥٢٥٧١٧.٥٣٦.٥١٥عمر دمحم سيد على١٣٥٢٨ ٥٧.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٨٣٦.٥١٦مازن دمحم سليم عبدالمعطى١٣٥٢٩ ٥٥.٥

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩٢٧٣١٧.٥٣٨١٦.٥دمحم احمد عبدالمعبود ابراهيم١٣٥٣٠ ٥٦.٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٥٥٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٤١٨٣٧.٥١٦.٥دمحم احمد موسى على١٣٥٣١ ٥٧

٧٣٣٩٥٨٣٨٢٦١١٦.٥٣٨.٥١٦.٥دمحم السيد عبدالحليم السيد١٣٥٣٢ ٥٣

٦٩٣٦.٥٥٦٣٢.٥٢٤٥.٥١٧٣٥١٦.٥دمحم ايهاب عبدالوهاب عبدالعظيم١٣٥٣٣ ٥١.٥

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٦٣٢١٥.٥دمحم حسن عطية دمحم١٣٥٣٤ ٥٢.٥

٤١.٥٣٢.٥٤٦٣٠١٩٥١٥٣٠١٦.٥دمحم خالد ابراهيم دمحم١٣٥٣٥ ٤٥

٧٧٣٤٥٧٣٨٢٦٣.٥١٨٣٧.٥١٦.٥دمحم سعيد حامد خليفه١٣٥٣٦ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٠.٥١٦٣٧.٥١٦دمحم سليمان الشحات سليمان١٣٥٣٧ ٥٨.٥

٧٦٣٣.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٦٣٩١٦.٥دمحم سمير احمد بدوي١٣٥٣٨ ٥٨

٧٥.٥٣٥٥٥٣٤٢٥٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٧دمحم سمير السيد عبدالسالم١٣٥٣٩ ٥٤

٧٢٣٤٥٦٤٠٢٥٢١٦.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم صبحي عبدالرحيم احمد١٣٥٤٠ ٥٠

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٥.٥٤٠١٦.٥دمحم طارق حسانين امام١٣٥٤١ ٥٧

٧٣٣٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٧١٦.٥٤٠١٦.٥دمحم عادل كامل دمحم١٣٥٤٢ ٥٦

٤٨٣٠٤٥٣١.٥٢٠١.٥١٥.٥٣١.٥١٦دمحم عبدالرحمن رجب عبدالعال١٣٥٤٣ ٤٧

٦١٣٤.٥٤٩٣٠٢٢٥.٥١٧.٥٣٠١٦دمحم عبدالمنعم على السعيد١٣٥٤٤ ٥١

٧٠٣٧.٥٥٧٣٥.٥٢٥٢١٦٣٦.٥١٦دمحم عالء دمحم ابراهيم١٣٥٤٥ ٥٢

٦٧.٥٣٩.٥٥٥٣٥.٥٢٤٩١٥.٥٤٠١٥.٥دمحم عيد على احمد١٣٥٤٦ ٥١.٥

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٢.٥١٧.٥٤٠١٦.٥دمحم دمحم عبدالفتاح احمد١٣٥٤٧ ٥٨

٧٤٣٥.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥محمود اسالم السيد ابو الغيط١٣٥٤٨ ٥٤

٧٣.٥٣٦.٥٥٣٣٥٢٥٤.٥١٧٣٩١٦محمود السيد دمحم دمحم١٣٥٤٩ ٥٦.٥

٧٦٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٤٠١٦.٥محمود ايمن نزيه السيد١٣٥٥٠ ٥٢

٤٤.٥٣٠٤٨.٥٣٢.٥٢٠٠.٥١٥.٥٣٠١٥محمود خالد احمد عبدالالهى١٣٥٥١ ٤٥

٦٥٣٠٤٧٣١.٥٢٢١.٥١٦.٥٣٠.٥١٥محمود رافت دمحم دمحم١٣٥٥٢ ٤٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٦٧.٥١٦.٥٣٩.٥١٦.٥محمود عميد دمحم السيد١٣٥٥٣ ٥٦

٧٠٣٨.٥٥٦٣٧.٥٢٥٦١٦.٥٣٧١٩.٥محمود دمحم ابو عتاب السيد١٣٥٥٤ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٧٤٠١٧محمود دمحم عطية حفنى١٣٥٥٥ ٥٧

٧١٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٦٢١٨٣٩١٥مصطفي اسامة السيد سالم عويضة١٣٥٥٦ ٥٥

٦٠٣٠٤٩٣٤.٥٢١٨.٥١٥٣٢١٥مصطفى عباس محمود عبدالرحمن١٣٥٥٧ ٤٥

٧٦٣٤.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٧مصطفي دمحم سيد عباس١٣٥٥٨ ٥٥

٦٣٣٥٥٥.٥٣٧٢٤٦.٥١٨٣٢١٦ممدوح سمير دمحم عبدالرحيم١٣٥٥٩ ٥٦

٧٢٣٥.٥٥٨.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٦.٥٣٩١٦مينا اميل نصحى متى جرجس١٣٥٦٠ ٥٤

٦٠٣٥٥٧٣٦.٥٢٤١.٥١٦٣٨١٦مينا عاطف ميخائيل رزق١٣٥٦١ ٥٣

٦٨٣٧٥٦٣٣.٥٢٤٥.٥١٦٣٥١٦يوسف اشرف دمحم السيد١٣٥٦٢ ٥١
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٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٨١٦يوسف صالح عبدالرحمن احمد١٣٥٦٣ ٥٩.٥

٦٧٣٨.٥٥٤٣٣٢٤٣.٥١٧٣٦١٦يوسف دمحم سعيد ابراهيم١٣٥٦٤ ٥١

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥.٥٣٦.٥١٧.٥ابتهال عطية السيد دمحم١٣٥٦٥ ٦٠

٦٥٣٦٥٥.٥٣٧٢٤٤.٥١٧٣٩١٦.٥اسماء احمد السيد احمد١٣٥٦٦ ٥١

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٤.٥١٨٣٩.٥١٦.٥اسماء دمحم احمد عبدالالهي١٣٥٦٧ ٥٩.٥

٤٣.٥٣٤٥٢٣٦.٥٢١٦١٦٣٥.٥١٥اصالة عالء دمحم السيد١٣٥٦٨ ٥٠

٤٨٣٤٤٩.٥٢١٢٠٠.٥١٥٣٤.٥١٦االء صالح سيف الدين موسى١٣٥٦٩ ٤٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٧٣٨.٥١٦.٥االء فوزى سعيد عبدالحافظ١٣٥٧٠ ٥٨

٧٧٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٧٣٩.٥١٧.٥االء دمحم عبدالهادى دمحم١٣٥٧١ ٥٨

٧٢٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٦.٥١٨٤٠١٧االء دمحم دمحم السيد١٣٥٧٢ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٤٠١٧.٥امانى السيد عبدالفتاح مؤيد١٣٥٧٣ ٥٧

٤٢٣٠٥٤٣٨.٥٢٠٩.٥١٧.٥٣٦١٧.٥امنية طارق دمحم احمد١٣٥٧٤ ٤٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٤٠١٧.٥ايمان عطية دمحم االمين١٣٥٧٥ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٤.٥١٧٣٧.٥١٧.٥ايمان على عبدالمنعم دمحم١٣٥٧٦ ٦٠

٧٥٣٩.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦٥.٥١٧٣٦١٨ايمان دمحم فتحي سالمة١٣٥٧٧ ٥٨

٧٥.٥٣٧٥٧٣٤.٥٢٥٨١٧.٥٣٥.٥١٧.٥ايه دمحم فرج ابراهيم١٣٥٧٨ ٥٤

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧.٥١٨٣٧.٥١٧.٥بسملة دمحم عبده خليفه١٣٥٧٩ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٨٣٧.٥١٧.٥بسملة محمود جمعه اسماعيل١٣٥٨٠ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٢١٨٣٨١٧بسنت معتصم عيسي علي١٣٥٨١ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٦١٨٣٧.٥١٧بشرى دمحم جابر احمد١٣٥٨٢ ٥٨

٦٦٣٦.٥٥٤٣٠٢٤٣.٥١٧٣٢١٧بوسى رضا جودة عبدالحميد١٣٥٨٣ ٥٧

٧٣.٥٣٧٥٤٣٧٢٥٨.٥١٨٣٦١٨.٥جاسمين حمدي دمحم حسانين١٣٥٨٤ ٥٧

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٨حبيبة دمحم الشحات السيد١٣٥٨٥ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨٣٧.٥١٧.٥حبيبة دمحم زيدان عوض١٣٥٨٦ ٥٩

٧٩٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٤١٧.٥٣٦.٥١٧حسنة حمدي عبدالنبي مرسي١٣٥٨٧ ٥٨

٧٩٤٠٥٨٣٨٢٧١١٧.٥٣٦.٥١٧حنين دمحم عبدالدايم دمحم١٣٥٨٨ ٥٦

٦٠٣٤٤٨٣١٢٢٢١٨.٥٣٦١٦دنيا ابراهيم بخيت عليوة١٣٥٨٩ ٤٩

٦٢٣٧٥٢٣٤.٥٢٤٢.٥١٨.٥٣٩١٥دنيا ايمن السيد غريب١٣٥٩٠ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٣١٨.٥٣٥١٧ذكرى احمد دمحم احمد١٣٥٩١ ٥٨

٧٨٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٦٨١٨٣٧١٧.٥رؤى دمحم عبدالدايم دمحم١٣٥٩٢ ٥٣

٧٩٣٨.٥٥٨٣٧.٥٢٦٨١٧.٥٣٥١٧رحمة حمدى عبدهللا عيسوى١٣٥٩٣ ٥٥

٧٨٤٠٥٦٣٩٢٦٨١٧.٥٣٥١٧رضا ربيع قنديل الشافعى١٣٥٩٤ ٥٥
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٧٩٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥١٨٣٩١٦رقية وليد السيد ابوالوفا١٣٥٩٥ ٥٩

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤١٨٣٩١٦.٥رنا مصطفى عطية دمحم١٣٥٩٦ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٨٣٩١٦.٥روضة احمد على عبدالمجيد١٣٥٩٧ ٥٨.٥

٧٩٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٢١٨٣٩١٦.٥ريم دمحم كمال حسن١٣٥٩٨ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٧٥٤٣٧.٥٢٥٤١٧.٥٣٢١٦.٥زينب اشرف المسلمى عطية١٣٥٩٩ ٥٣

٧٧.٥٣٧٥٣.٥٣٨٢٦٤.٥١٨٣٠١٦.٥زينب حسين عبدالغنى ابراهيم١٣٦٠٠ ٥٨.٥

٦٠.٥٣١٤٩.٥٣٨.٥٢٣٠.٥١٨٣٣١٦سالي احمد دمحم نجاتي١٣٦٠١ ٥١

٧٢٣٣٤٨٣٨٢٤٠.٥١٦.٥٣٤١٥سالي دمحم البدري ابوعلي١٣٦٠٢ ٤٩.٥

٧٢٣٦.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٦١٥سلوي احمد دمحم نجاتي١٣٦٠٣ ٥٣

٧٩٣٧.٥٥٢.٥٣٩٢٦٤١٨٣٨١٥سما يسرى دمحم دمحم١٣٦٠٤ ٥٦

٧٦٣٦٥٣.٥٣٨٢٦٢.٥١٧.٥٣٦١٦.٥سماء حسين السيد حسين١٣٦٠٥ ٥٩

٧٩٣٦.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٨١٦سندس احمد دمحم السيد١٣٦٠٦ ٥٧.٥

٧٩٣٨٥٧.٥٤٠٢٧٤.٥١٨٣٩١٦سهر دمحم عبدالمنعم منصور١٣٦٠٧ ٦٠

٦٩٣٤.٥٥٢.٥٣٧٢٤٠.٥١٨٣٥١٥شروق نصر دمحم الصغير١٣٦٠٨ ٤٧.٥

٧٩٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٤١٨٣٩١٦.٥عبير حسني سمير رجب١٣٦٠٩ ٥٩.٥

٦٣٣٠٤٥٣٤.٥٢٢١.٥١٧٣٨١٦.٥عزة عبدالحميد مصطفى عبد المعطى١٣٦١٠ ٤٩

٧٦٤٠٥٦٤٠٢٦٨.٥١٨٣٩١٦فاطمه السيد مندى الصاوى١٣٦١١ ٥٦.٥

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٣.٥١٨٣٧.٥١٦فاطمه خالد حامد علي١٣٦١٢ ٥٧.٥

٦٦.٥٣٤٥١٣٨٢٤٠.٥١٨٣٩١٥فاطمه عبدالمنعم شحات محمود١٣٦١٣ ٥١

٧٢٣٧٥٧.٥٣٨٢٦١١٦٣٩١٦.٥فاطمه دمحم فوزى خليفة١٣٦١٤ ٥٦.٥

٧٢٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٥٥.٥١٦٤٠١٥.٥مريم اشرف ذكي صليب١٣٦١٥ ٥١.٥

٧٦٣٨.٥٥٥٣٩.٥٢٦٦١٦.٥٣٩١٥مريم الشوادفى دمحم عطية١٣٦١٦ ٥٧

٧٦٣٧٥٧.٥٣٩٢٦٨.٥١٥٣٩١٥.٥مريم عطية دمحم علي١٣٦١٧ ٥٩

٧٣٣١٥٢٣٥٢٣٩.٥١٥.٥٣١١٦.٥مريم دمحم محمود ابراهيم١٣٦١٨ ٤٨.٥

٧٦٣٣.٥٥٣٣٦٢٥٦.٥١٥٣٩١٦منار يسري السيد علي١٣٦١٩ ٥٨

٧٨.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠١٦٣٩١٥.٥منال خالد محمود احمد١٣٦٢٠ ٥٨

٧٨.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٦.٥٣٩١٦.٥منةهللا خالد تهامى دمحم١٣٦٢١ ٥٣.٥

٧٨٣٥.٥٥٦.٥٣٩٢٦٢.٥١٥.٥٣٩١٦.٥منه رفاعى دمحم احمد١٣٦٢٢ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٦٥٦٣٩٢٥٨.٥١٥.٥٣٩١٦.٥منه صابر دمحم اسماعيل١٣٦٢٣ ٥٤

٧٥٣٧٥٦٣٩.٥٢٥٩.٥١٦٣٨١٥.٥منه عصام السيد عبدالفتاح١٣٦٢٤ ٥٢

٧٨٣٧٥٧.٥٤٠٢٧١.٥١٦.٥٣٨.٥١٥منى مجاهد دمحم مجاهد١٣٦٢٥ ٥٩

٧٧٣٨٥٨٣٩٢٧٠.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥مي اسماعيل دمحم اسماعيل١٣٦٢٦ ٥٨.٥
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٧٨.٥٣٩٥٩٣٩٢٧٥.٥١٦٣٨.٥١٧مي امام انور علي١٣٦٢٧ ٦٠

٦٦٣٦٥٤.٥٣٢.٥٢٤٧١٦٣٧١٥.٥ميادة طارق احمد حسين١٣٦٢٨ ٥٨

٧٤٣٨٥٦٣٥.٥٢٥٩.٥١٦٣٦١٦ميرنا دمحم مندي الصاوي١٣٦٢٩ ٥٦

٧٩.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٥١٥.٥٣٩١٦ندي اشرف جمعة عطية١٣٦٣٠ ٥٩.٥

٧٩٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٥.٥٣٩١٦.٥ندى السيد على دمحم١٣٦٣١ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٨١٦.٥٣٩١٥.٥ندى السيد دمحم رشاد١٣٦٣٢ ٦٠

٧٢٣٦٥٤.٥٣٥٢٥٦١٥.٥٣٧١٥.٥ندى حسن نصر حسن١٣٦٣٣ ٥٨.٥

٧٤٣٧٥٣٣٣٢٥٢١٥٣٧١٥.٥ندى صبحى عبدالعزيز على١٣٦٣٤ ٥٥

٧٢٣٧.٥٥٣.٥٣٢.٥٢٥٢.٥١٥٣٧١٥.٥ندى عبدالوهاب دمحم مصطفى١٣٦٣٥ ٥٧

٧٤٣٧.٥٥٣.٥٣٠٢٥٢.٥١٥٣٨١٥.٥ندى دمحم ذكى ابراهيم١٣٦٣٦ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٦.٥٢٧٠.٥١٥٤٠١٧.٥نهاد رمضان السيد عبدالسالم١٣٦٣٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩٥٩٣٨.٥٢٧٢١٥٣٩١٦نور نشات امين يوسف١٣٦٣٨ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٦.٥١٧نور وائل ثروت دمحم١٣٦٣٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٥.٥١٥.٥٣٨١٨نورا احمد دمحم صابر١٣٦٤٠ ٦٠

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠نورا دياب عطية دياب١٣٦٤١ ٠

٦٦٣٥.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥نورهان عبدالدايم عبد العزيز عبد الدايم١٣٦٤٢ ٥٦

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٨.٥٢٧٦.٥١٥٣٥١٦.٥نورهان دمحم محمود عبدالحميد١٣٦٤٣ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٧٠.٥١٥٣٨١٦هاجر فؤاد دمحم فرج١٣٦٤٤ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٥.٥٢٦١.٥١٥٣٩١٧.٥هدى عبدالبارى دمحم عبد البارى١٣٦٤٥ ٥٧

٦٤٣٤٥١٣١٢٢٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥هدير السيد محمود مكى١٣٦٤٦ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٨٢٧٣.٥١٥٣٩١٧يارا عصام عيد خليفة١٣٦٤٧ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٥٣٩١٦.٥يارا دمحم طة السيد١٣٦٤٨ ٦٠

٤٦.٥٢٣.٥٤٧.٥٣٣٢٠١.٥٠٣٢١٦.٥صبرى دمحم امين دمحم٢٢٧٠٦ ٥١

٤٧٢٥٤٥٢٢١٨٠٠٢٥١٦.٥دعاء عبده امين صالح الدسوقى٢٢٧٠٧ ٤١
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التل الكبير الحويطى ع تعليم أساسى االدارة المدرسة
٦٤.٥٣٧.٥٥١٣٠٢٣٩٢٠٣٥١٦.٥ابراهيم عبداللطيف ابراهيم مصطفى١٣٦٤٩ ٥٦

٧٧.٥٤٠٥٤٣٥.٥٢٦٥٢٠٣٨١٦.٥احمد سعيد مهدى دمحم١٣٦٥٠ ٥٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٩.٥٣٣.٥١٧.٥احمد عبدالعزيز رمضان عبد العزيز١٣٦٥١ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٨٥٤.٥٣٣٢٤٨١٩.٥٣٨١٧.٥احمد عبدالفتاح دمحم احمد١٣٦٥٢ ٤٧

٧٦.٥٣٧٥٦٣٤.٥٢٥٥١٩.٥٣٧١٨احمد عبدهللا حسن دمحم١٣٦٥٣ ٥١

٧٨٣٦.٥٥٥.٥٣٤٢٥١١٩.٥٣٧١٨احمد فتحى عبدالمعطى عريبى١٣٦٥٤ ٤٧

٦٤٣٤٥١.٥٣٠٢٢٥.٥١٩٣٧١٨اسامه حسيني صبيح أحمد١٣٦٥٥ ٤٦

٦٧٣٠٥٠٣٠٢٢٢١٨.٥٣٧١٧.٥االمير عادل احمد دمحم١٣٦٥٦ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٩٣٠٢١٤.٥١٨.٥٣٤١٦.٥باسم محمود شرف محمود١٣٦٥٧ ٤٥

٦٧٣٥.٥٥٦٣٠.٥٢٤٢١٩.٥٣٧.٥١٧.٥حسين زين الدين دمحم موسى١٣٦٥٨ ٥٣

٧٠.٥٣٦.٥٥٥.٥٣١.٥٢٤٤٢٠٣٨١٧.٥رامى حماده حسان دمحم١٣٦٥٩ ٥٠

٧٥.٥٣٧٥٨.٥٣٠٢٥٧.٥٢٠٤٠١٧زياد حمدى عمر طلبة عيسي١٣٦٦٠ ٥٦.٥

٦٣٣٢٥١٣١.٥٢٢٥.٥١٩.٥٣٤١٧.٥سالم سليمان دمحم احمد١٣٦٦١ ٤٨

٦٠٣١٤٦٣٠٢٠٥١٧.٥٣٠١٧شهاب  سامى عبدالكريم دمحم١٣٦٦٢ ٣٨

٦٠٣١٥٠.٥٣٠٢١٦.٥١٩٣٣.٥١٥عبدالحميد عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز١٣٦٦٣ ٤٥

٧١٣٥.٥٥٥٣٠٢٤٣.٥١٩٣٧.٥١٧عبدالرحمن صالح سالمان نصر هللا١٣٦٦٤ ٥٢

٥١٣٠٤٨.٥٣٠١٩٥.٥١٩٣٠.٥١٦.٥عبدالرحمن على دمحم على١٣٦٦٥ ٣٦

٧٣٣٢٥٥.٥٣٠.٥٢٤٨١٩٣٧.٥١٨عبدالرحمن دمحم اسماعيل محمود١٣٦٦٦ ٥٧

٤٩٣٠٤٧٣٠٢٠١١٨٣٠١٦عبدالرحمن دمحم حسن مصطفى١٣٦٦٧ ٤٥

٦١٣١.٥٤٨٣٠٢١٥.٥١٨٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن ياسر ذكى محمود١٣٦٦٨ ٤٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٢.٥١٨٣٢.٥١٥عبدالكريم عبدالرحمن عبدالمجيد ابراهيم١٣٦٦٩ ٤٥

٧٢٣٧.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٥٠١٩٣٦.٥١٦عبدهللا خالد حسان دمحم١٣٦٧٠ ٤٩.٥

٦٠٣٥٥٦٣٠٢٣٠.٥١٩.٥٣٤١٥.٥عبدهللا صالح ابراهيم محسوب١٣٦٧١ ٤٩.٥

٥١.٥٣٣٥٢٣١٢٠٣١٩٣١١٧عالء السيد سعد خليل١٣٦٧٢ ٣٥.٥

٧٣٣٦٥١.٥٣٣.٥٢٤٢.٥١٩.٥٣٧.٥١٥علي لطفى يوسف حسن١٣٦٧٣ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٧٥٤٣٢.٥٢٤٩.٥٢٠٣٧.٥١٦عمر عماد مهدى دمحم١٣٦٧٤ ٥٠.٥

٦١٣٥٥٣٣١٢٢٥١٩.٥٣٦١٥.٥عمرو موسى ربيع عواد١٣٦٧٥ ٤٥

٥٤٣١.٥٤٥٣٠١٩٨١٨.٥٣٠١٦فارس اسامة نجيب عباس١٣٦٧٦ ٣٧.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٤٣٩٢٥٩.٥٢٠٣٥١٦فارس دمحم عبدالسالم احمد١٣٦٧٧ ٥١.٥

٤٤.٥٣٠٤٥٣٠١٨٥.٥١٧٣٠١٥.٥فارس مهدى عبدالمقصود عبدالعزيز١٣٦٧٨ ٣٦

٥٣.٥٣١.٥٤٩.٥٣٠٢٠١١٨٣٢١٦.٥فايز دمحم دمحم فايز١٣٦٧٩ ٣٦.٥
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٤٧٣٢.٥٤٩٣٠١٩٧١٩٣١١٥كريم عادل حسين احمد١٣٦٨٠ ٣٨.٥

١٥١٢.٥٩.٥١٠٦٢١٩.٥٣٤١٠محسن صالح دمحم حسن١٣٦٨١ ١٥

٤٨٣٢.٥٥٠.٥٣٠٢٠٦١٩٣٦١٥دمحم احمد عويمر سليمان١٣٦٨٢ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٩١١٨٣٠١٥دمحم اشرف يوسف دمحم١٣٦٨٣ ٣٧.٥

٦٠.٥٣٠٥١٣٠٢١٦.٥١٨٣٢١٥دمحم خالد عبدالعزيز عفيفى١٣٦٨٤ ٤٥

٥٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٥٢١٩.٥١٨.٥٣٦١٧.٥دمحم راضى حسن مصطفى١٣٦٨٥ ٤٥

٦٣.٥٣١٥٤٣٦٢٢٩.٥١٨.٥٣٦١٦دمحم سامى عبدالكريم دمحم١٣٦٨٦ ٤٥

٦٥٣٣٥٦٣٧٢٣٦١٩٣٦.٥١٦دمحم فؤاد احمد رضوان١٣٦٨٧ ٤٥

٧٦٣٩٥٥٣٨٢٦٢.٥١٩٣٩.٥١٦.٥دمحم دمحم سليمان دمحم١٣٦٨٨ ٥٤.٥

٥١٣٣.٥٤٩.٥٣٤٢١٣١٩٣٤١٦محمود  دمحم مصطفى احمد١٣٦٨٩ ٤٥

٦٠٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٣٦١٨.٥٣٦١٦نجيب دمحم نجيب عباس١٣٦٩٠ ٤٩

٦٠٣٠٥٦٣٤٢٢٥١٩٣٣١٦يوسف اشرف حسين احمد١٣٦٩١ ٤٥

٦٥٣٥٥٦.٥٣٠٢٣١.٥١٩٣٦١٦يوسف جمال على حماد١٣٦٩٢ ٤٥

٦٣.٥٣٥٥٨٣٨٢٤٠١٩.٥٣٧١٦يوسف عطية زكى محمود١٣٦٩٣ ٤٥.٥

٧١.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٦٤.٥١٩.٥٣٨١٧اسماء ممدوح عبدالسالم أحمد١٣٦٩٤ ٥٧

٧١.٥٣٨٥٩٣٦٢٥٤١٩.٥٣٦.٥١٦.٥الشيماء رمضان عطية دمحم١٣٦٩٥ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٤١٩٣٩١٦.٥امال اشرف محمود عبدالحميد١٣٦٩٦ ٥٤.٥

٤٣.٥٢٤.٥٥٢٣٠١٩٥١٩٣٢.٥١٥.٥امل جالل بركات دمحم١٣٦٩٧ ٤٥

٧٧.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧١.٥١٩.٥٤٠١٨امنية أحمد دمحم خليل١٣٦٩٨ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٧٥٧.٥٣٨٢٥٤.٥١٨.٥٣٩١٧.٥ايه دمحم عبدالحميد دمحم١٣٦٩٩ ٤٩.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥١٩.٥٤٠١٧.٥ايه دمحم على عرابى١٣٧٠٠ ٥٧

٦٧٣٧٥٨.٥٣٤٢٤٦١٨.٥٣٨.٥١٦.٥تغريد دمحم فهمى حسين١٣٧٠١ ٤٩.٥

٦٢٣٦٥٨٣٥.٥٢٣٩١٩٣٨١٦حبيبة ابراهيم ابراهيم دمحم١٣٧٠٢ ٤٧.٥

٦٨٣٤.٥٥٥.٥٣٩٢٥٠١٩.٥٣٩١٧.٥داليا حسين عبدالكريم حسين١٣٧٠٣ ٥٣

٦٣٣٥٥٣.٥٣٦.٥٢٤٢١٩٣٧١٦داليا دمحم ابراهيم دمحم١٣٧٠٤ ٥٤

٦٧٣٨.٥٥٧.٥٣٦٢٥٤١٩٣٩١٦.٥رحمة سالم صالح سالم١٣٧٠٥ ٥٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٦٧٢٠٣٩١٦.٥رضوى حسن مهدى دمحم١٣٧٠٦ ٥٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٤٨٢٠٣٧١٦.٥رغدة حسن متولى حلمى١٣٧٠٧ ٥٥

٥١.٥٣٣٤٥.٥٣٦٢١٤١٩٣٥١٦سلمى ناصر سليمان نصر١٣٧٠٨ ٤٨

٦٠٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٣٠١٨.٥٣٤١٧فرحة حسين دمحم سالم١٣٧٠٩ ٤٩

٦٨٣٥.٥٤٩٣٦٢٤٠١٩٣٧١٧منةهللا صالح دمحم حسن١٣٧١٠ ٥١.٥

٧٨٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٩.٥٣٧.٥١٦.٥منى مصطفى على السيد١٣٧١١ ٥٨
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٧٧.٥٤٠٥٦٣٩.٥٢٧١٢٠٣٩١٦.٥نورهان ابراهيم خليل حامد١٣٧١٢ ٥٨

٦٠٣٥٥٠٣٣.٥٢٢٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٦.٥نورهان حمادة السيد محمود الداؤدى١٣٧١٣ ٤٧

٤٩٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٠٨.٥١٨٣٠١٦.٥نيرة عبدالنبى ابراهيم عبد العزيز١٣٧١٤ ٤٩.٥

٦٩٣٨.٥٥٣٣٦.٥٢٤٨٢٠٤٠١٧نيرة منصور صالح سالم١٣٧١٥ ٥١

٦٢.٥٣٤٤٩٣٤.٥٢٣٠١٩٣٩.٥١٦هانم جمعة خليل سعد١٣٧١٦ ٥٠

٥٢٣١٤٧٣٢٢١٤١٨٣٦.٥١٦.٥هدى نصار سليمان نصر١٣٧١٧ ٥٢

٧٨٤٠٥٨٣٩٢٧٣٢٠٣٩.٥١٦وفاء على دمحم احمد١٣٧١٨ ٥٨

٧٥٤٠٥٧٣٧.٥٢٦٥.٥٢٠٣٩١٦.٥يارا احمد على عرابى١٣٧١٩ ٥٦

٦٠.٥٣٢٥١.٥٣٤.٥٢٣١.٥١٨٣٤.٥١٦.٥ياسمين حسن عويمر سالم١٣٧٢٠ ٥٣

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٥٦٠ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

التل الكبير أبوعيادة الجديدة ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٥٢٣٠٤٥٢٢.٥١٩٩.٥١٥٣٠١٥ابراهيم دمحم شحده سالمة١٣٧٢١ ٥٠

٥٢.٥٣٠٣٤.٥٢٣١٨٥١٥٣٠١٥امير سليمان اطويلع راشد١٣٧٢٢ ٤٥

٦٣.٥٣٠٣٥٣٠٢١١.٥١٥٣٠١٥انور سليمان جمعة نصر هللا١٣٧٢٣ ٥٣

٦٠٣٠٣٤٢١١٩٠١١.٥٢٢١٦بشار خالد مصلح سالم١٣٧٢٤ ٤٥

٥٢.٥٢٢.٥٣٤٢٠.٥١٧٨١٢٣٠١٥.٥عيد عواد سلمان عيد١٣٧٢٥ ٤٨.٥

٥٣٢١.٥٤٥٢١١٨٧.٥١٥٣٠١٥.٥فارس زيد مبارك مسلم١٣٧٢٦ ٤٧

٥٠٢١.٥٣٦٣٠١٨٤.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم عبدالقوي عيد عبد القوي١٣٧٢٧ ٤٧

٦٥٢٢٤٥٣٠٢١١١٥٣٢.٥١٥.٥مصطفى دمحم كامل حسن١٣٧٢٨ ٤٩

٥٣٢٢٤٥٢١١٩٢١٠٣٠١٥.٥ناصر دمحم جمعة ذكي١٣٧٢٩ ٥١

٤٧.٥٢١٣٣.٥٣٠.٥١٧٧.٥١٠٣٠١٥هشام دمحم شوفي عيسى١٣٧٣٠ ٤٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠يوسف السيد دياب غانم١٣٧٣١ ٠

٤٨.٥٢١.٥٣٤٢١١٦٣١٠٣٣١٥يوسف خميس سليم عبدهللا١٣٧٣٢ ٣٨

٦٢٢٣٤٥٣٠٢١٢١٥٣٤١٦.٥اسماء عيد عوده عيد١٣٧٣٣ ٥٢

٦٠.٥٢٢٤٥٢٢.٥٢٠٠١١.٥٣٤١٥.٥اميمه سامح سمير ابراهيم١٣٧٣٤ ٥٠

٦٦٢٣.٥٣٦٢٣.٥١٩٤.٥١٥٣٤١٥.٥تبارك رافت حماد منصور١٣٧٣٥ ٤٥.٥

٦٣٢٢.٥٣٦٢٢.٥١٩٧١٥٣٤.٥١٥.٥شروق عيد سالم حماد١٣٧٣٦ ٥٣

٧٤.٥٣٥٥٠٣٦٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٥شيماء رافع سليمان دمحم سليمان١٣٧٣٧ ٥٦

٥١.٥٢٢.٥٣٦٣٠١٧٨١١.٥٣٠١٥.٥شيماء دمحم سليم عوده١٣٧٣٨ ٣٨

٤٣٢٣٤٥٣٠١٧٦١٥٣٠١٥شيماء دمحم عواد سالمه١٣٧٣٩ ٣٥

٦٠٣٠٤٥٣٥.٥٢١٥.٥١٩٣٦١٥منار محيسن صالح سالمان١٣٧٤٠ ٤٥

٤٥.٥٢١.٥٤٥٢٤١٦٧١٧٣٠١٥ندى مسعد سليمان جمعه١٣٧٤١ ٣١

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١١.٥١٩٣٣١٥نرمين حسب هللا مصلح سالم١٣٧٤٢ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٥.٥١٩٣٣.٥١٦هبه سليمان جمعة نصر هللا١٣٧٤٣ ٤٥

٥٢٣٠.٥٤٥.٥٣٠١٩٦١٩٣٦١٥ايمان سليم سالمةمريزيق٢٢٤٧٩ ٣٨

٥٠.٥٣١.٥٤٥٢٢١٩٦٠٣٠.٥١٦.٥باسم سليمان شحدة سالمة٢٢٧٠٨ ٤٧
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التل الكبير الظاهرية ع  تعليم أساسىاالدارة المدرسة
٤٥٣٠٤٥٣٠.٥١٩٥.٥١٧.٥٣٢١٥ابراهيم السيد دمحم دمحم١٣٧٤٤ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٢٠١٧٣٣.٥١٥.٥ابراهيم محمود عبدالفتاح ابراهيم١٣٧٤٥ ٥١

٦٠٣٠٤٧٣٦.٥٢١٨.٥١٦٣١١٥احمد اشرف شعبان حسن١٣٧٤٦ ٤٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٦.٥٢٢٩١٧.٥٣١١٥احمد السيد صبحى أحمد١٣٧٤٧ ٥٢

٦٢٣٢٤٩.٥٣٦.٥٢٣٣١٧.٥٣٦.٥١٥احمد حسام دمحم دمحم١٣٧٤٨ ٥٣

٤٥.٥٣٠٤٦.٥٣٥٢٠٣١٧.٥٣١.٥١٥احمد حسين سعد طه١٣٧٤٩ ٤٦

٦٠٣٠٤٩.٥٣٦٢٢٣.٥١٧.٥٣٨١٥احمد عبدالقوى فتحى عبدالقوى١٣٧٥٠ ٤٨

٦٠٣٠٥٢٣٧.٥٢٣٢.٥١٧٣٨١٥احمد على دمحم على١٣٧٥١ ٥٣

٦٠٣٤٥١٣٧٢٤١١٧.٥٣٨١٥احمد عماد عطيه متولى١٣٧٥٢ ٥٩

٤٤٣٠٤٧٣٦.٥٢٠٤.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥احمد مجدى دمحم محمود١٣٧٥٣ ٤٧

٤٩٣٠٤٨.٥٣٣.٥٢١٠١٦.٥٣٠١٦.٥احمد دمحم انور ابراهيم١٣٧٥٤ ٤٩

٤٧٣٠٤٨.٥٣٤.٥٢١١١٧.٥٣٥١٧احمد دمحم جمال موسى١٣٧٥٥ ٥١

٤٩٣٠٤٥٣١.٥٢٠٤.٥١٧٣٣١٧احمد دمحم رمضان عزب١٣٧٥٦ ٤٩

٦٢.٥٣١.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٢٨١٧.٥٣٧١٦احمد يونس دمحم سالمه١٣٧٥٧ ٥٠

٤٤.٥٢٤.٥٤٥.٥٣٢١٩١.٥١٧.٥٢٤١٦اسالم عماد سيد احمد شحاته١٣٧٥٨ ٤٥

٦٨.٥٣٣٥٢٣٨٢٤٦.٥١٧.٥٣٩١٦السيد عالء السيد عبدالدايم١٣٧٥٩ ٥٥

٦٠٣٠٤٨.٥٣٤.٥٢١٨١٧.٥٣٥١٦السيد دمحم احمد حامد١٣٧٦٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢١٧١٧.٥٣٣١٦السيد دمحم السيد دمحم١٣٧٦١ ٤٥

٤٤.٥٢٣٤٥٣٠١٨٠.٥١٦.٥٣٠١٦السيد دمحم عطية سيد يونس١٣٧٦٢ ٣٨

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢١٧.٥٣٧١٨.٥ايهاب السيد محمود السيد١٣٧٦٣ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥باهى ابراهيم دمحم شحاته١٣٧٦٤ ٥٨

٦٠.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٢١٦بالل ابراهيم عيد عبدالواحد اسماعيل١٣٧٦٥ ٤٥

٦١.٥٣٧٤٨٣٢.٥٢٢٤.٥١٥.٥٣٢١٦.٥حامد نصر سالم دمحم١٣٧٦٦ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٩٣٥.٥٢٤١.٥١٦٣٠١٦حمدى جمال على دمحم عيسى١٣٧٦٧ ٥٣

٥١٣٢٤٥٣٢٢٠٥١٥٢٣.٥١٥خالد دمحم دمحم السيد١٣٧٦٨ ٤٥

٦١٣٨٥٢.٥٣٣٢٣٠.٥١٦.٥٣١١٦.٥شادى السيد ابراهيم الدسوقى١٣٧٦٩ ٤٦

٧٤٣٨.٥٥١٣٢٢٥٠.٥١٦٣٥١٦.٥صالح السيد دمحم دمحم١٣٧٧٠ ٥٥

٤٨.٥٣٦٤٥٣٠٢٠٤.٥١٦٣٠١٦عبدالبارى السيد عبدالبارى السعيد١٣٧٧١ ٤٥

٧٧٣٩٥٤.٥٣٩٢٦٧.٥١٦٣٦١٧عبدالحليم دمحم هالل هالل حسن١٣٧٧٢ ٥٨

٦٥٣٤٤٦٣١.٥٢٢٣.٥١٦٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن حسن عبدالرحمن السيد١٣٧٧٣ ٤٧

٦٠٣٧٤٦٣٠٢١٨١٦.٥٣٤١٦عبدالرحمن نزيه دمحم على عيسى١٣٧٧٤ ٤٥
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٤٩.٥٣١٤٧٣١.٥٢٠٤١٦.٥٣٢.٥١٦.٥عبدالفتاح وسام عبدالفتاح عطيه السيد١٣٧٧٥ ٤٥

٤٢٢٢.٥٣٥٢٣١٥٤.٥١٥٢٣١٥عبدهللا عبدالمنعم عطيه السيد١٣٧٧٦ ٣٢

٦٥.٥٣٥.٥٤٦٣٤.٥٢٢٦.٥١٦٣٠١٧عبدالوهاب خالد عبدالوهاب ابراهيم١٣٧٧٧ ٤٥

٦٠٣٥٤٥.٥٣٤٢٢٠.٥١٥.٥٣٠١٥.٥على دمحم عطيه دمحم١٣٧٧٨ ٤٦

٦٢٣٥.٥٤٥٣٥٢٢٣.٥١٦.٥٣٧١٦عمار نبيل عطيه متولى١٣٧٧٩ ٤٦

٧٣٣٦.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٥٠١٦.٥٣٨١٦.٥عمر احمد السيد عفيفى١٣٧٨٠ ٥٧.٥

٦٠٣٥٤٥.٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٠١٦عمرو خالد السيد عبدالقوى١٣٧٨١ ٤٥

٦٤٣٥.٥٤٨٣٧٢٢٩.٥١٦٣٠١٥.٥فوزى عبدالعزيز فوزى عبد العزيز عطيه١٣٧٨٢ ٤٥

٤٠.٥٣٣٤٥٢٣١٧٩.٥١٥٣٠١٥كريم خالد امام ابراهيم١٣٧٨٣ ٣٨

٦٥.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢٢٥.٥١٥٣٤١٥كريم سعيد عبدالرشيد حلبى١٣٧٨٤ ٥٠

٧٠٣١.٥٤٥٣٤.٥٢٣١١٦٣٣١٦.٥دمحم احمد دمحم عبدالمقصود١٣٧٨٥ ٥٠

٤٨.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٩١٥٣٠١٥دمحم احمد مهدى دمحم١٣٧٨٦ ٤٥

٧٧٣٥٤٧٣٤.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٦١٦.٥دمحم اسامه ابراهيم احمد١٣٧٨٧ ٥٤

٦٢٣٤٤٥٣٥.٥٢٢٧١٦.٥٣٣.٥١٥.٥دمحم السيد احمد دمحم مهدى١٣٧٨٨ ٥٠.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم السيد عبدالحميد على١٣٧٨٩ ٥٩

٧٥.٥٣٧٤٨.٥٣٧٢٥٤١٧٣٧.٥١٧دمحم السيد عبدالرحمن السيد١٣٧٩٠ ٥٦

٦٥٣٥٥١٣٢٢٣٨.٥١٧٣٧.٥١٧دمحم السيد فتحى ادم١٣٧٩١ ٥٥.٥

٧٦٣٦.٥٥٣٣٧٢٦٢.٥١٧٤٠١٦.٥دمحم حمدى دمحم دمحم١٣٧٩٢ ٦٠

٦١.٥٣٣٤٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٦.٥١٥دمحم سامح دمحم راشد١٣٧٩٣ ٤٦

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١٣.٥١٦٣٢١٥.٥دمحم صالح صابر حسن١٣٧٩٤ ٤٨

٦٣.٥٣٢٤٥.٥٣١.٥٢٢٢.٥١٦٣١.٥١٥دمحم طارق صالح الدين على١٣٧٩٥ ٥٠

٧٢٣٣.٥٤٥.٥٣٢.٥٢٣٦١٥.٥٣٧.٥١٦دمحم عابر سعيد عبدالمنعم١٣٧٩٦ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٠١٥دمحم كمال ابراهيم دمحم سالمة١٣٧٩٧ ٤٩.٥

٦٨٣٠٤٥.٥٣٠٢٣١.٥١٦.٥٣٣١٥.٥دمحم دمحم قطب عطية١٣٧٩٨ ٥٨

٧١٣٠٤٥٣٤.٥٢٣٤.٥١٧٣٤١٥دمحم محمود دمحم عبدالمقصود على١٣٧٩٩ ٥٤

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥.٥٣٠١٥دمحم ناصر دمحم يس١٣٨٠٠ ٤٥

٤١٣٠٣٥.٥٢٢.٥١٦٧١٥٣٠١٥محمود رضا السيد الشحات١٣٨٠١ ٣٨

٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٧.٥٣٩١٧محمود دمحم جودة عطية حسن١٣٨٠٢ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٩١٧محمود يونس احمد يونس١٣٨٠٣ ٥٩

٧٦٣٤٤٧.٥٣١.٥٢٤٧١٩٣٣١٧مصطفى انور عبدالرحمن امام١٣٨٠٤ ٥٨

٧٣٣٢٤٥٣٠٢٢٥١٨.٥٣٠١٦.٥منير دمحم سمير شعبان١٣٨٠٥ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٥٢٣.٥١٥مهند السيد ابو الحمد اسماعيل١٣٨٠٦ ٣٥
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٧١٣٠٤٥٣٠٢٢١١٩.٥٣٠.٥١٥نبيل احمد السيد السيد١٣٨٠٧ ٤٥

٤٤٢١.٥٤٥٢٢١٦٤.٥١٧.٥٢٣.٥١١نصر عمر نصر مدنى١٣٨٠٨ ٣٢

٧٤٣٠٤٨٣٠.٥٢٢٧.٥١٩٣٠١٦.٥نور احمد فؤاد علي١٣٨٠٩ ٤٥

٧٩٣٤.٥٥٣٣٧.٥٢٥٩.٥١٩.٥٣١١٥.٥وائل حسين السيد يونس١٣٨١٠ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥١٣٦٢٥٦١٩.٥٣٤.٥١٦يوسف خليل شحته ابراهيم١٣٨١١ ٥٣

٧٩٣٧.٥٥٣٣٤٢٥٦.٥١٨.٥٣٤١٦.٥يوسف عبدالرحمن شاكر عبد المقصود١٣٨١٢ ٥٣

٤٨٢٢٣٦.٥٢٠١٥٩.٥١٥٢٥١٥.٥يوسف عبدهللا حسينى حسن١٣٨١٣ ٣٣

٧٢٣٠٤٥٢٣٢١٥١٧.٥٣٤.٥١٦يوسف مجدى عيد عثمان متولى١٣٨١٤ ٤٥

٤٥٣٠٤٥٢٠١٧٦.٥١٦.٥٣٠١٥يوسف دمحم سليمان دمحم١٣٨١٥ ٣٦.٥

٤٨٣٠٤٥٢٢١٩٠١٩.٥٢٥١٥.٥يوسف دمحم عطية حسن على١٣٨١٦ ٤٥

٦٢.٥٢٢.٥٤٦٢٣.٥١٩٩.٥١٩.٥٢٢.٥١٥.٥يوسف ناصر عبدالرشيد حلبى١٣٨١٧ ٤٥

٧٤.٥٣٥٤٩.٥٣٢.٥٢٥١١٩٣٥١٦احالم على دمحم على١٣٨١٨ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٣٣٩٢٧٠١٩.٥٣٢١٦.٥احالم دمحم محمود دمحم ابراهيم١٣٨١٩ ٦٠

٧٨.٥٣٥٤٥.٥٣٠٢٣٤.٥١٩.٥٣٤١٥.٥اروى على حسينى على دمحم١٣٨٢٠ ٤٥.٥

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣١.٥١٧اسراء محمود السيد محمود رمضان١٣٨٢١ ٦٠

٧٩.٥٣٧٥٥٣٣.٥٢٦٤١٩.٥٣٤١٧.٥اسالم دمحم سعيد حسن١٣٨٢٢ ٥٩

٧٩٣٦.٥٥١٣١٢٥٧.٥١٩.٥٣٢.٥١٧اسالم دمحم عبده على حسن١٣٨٢٣ ٦٠

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٥١٧اسماء اشرف دمحم مصباح١٣٨٢٤ ٤٩.٥

٧٩.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٥١٨٣٧١٦اسماء ياسر دمحم السيد عطية١٣٨٢٥ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٩١٧.٥٣٥١٥.٥امانى دمحم السيد راشد١٣٨٢٦ ٦٠

٧٩.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٩.٥٢٦٣١٧٣٣١٥امل سعيد عبدالعظيم حسن١٣٨٢٧ ٦٠

٧٥٣٦٥١٣٩٢٥٤١٨.٥٣٨١٥.٥امنية على دمحم شحاتة على١٣٨٢٨ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٩.٥٣٩١٥.٥اميره حمدى السيد اسماعيل١٣٨٢٩ ٥٩

٧٥٣٨٥٣.٥٣٧٢٦٢١٩٣٧١٥.٥اميره محمود عبدالمنعم حسن١٣٨٣٠ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٣١٨٣٨١٥.٥ايمان السيد مصطفى دمحم١٣٨٣١ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥١.٥٣٧٢٥٦.٥١٨٣٨١٥.٥ايمان شعبان دمحم السيد١٣٨٣٢ ٥٦.٥

٦٠٣٧٤٩٣٥.٥٢٣١.٥١٧.٥٣٠١٥ايمان طلعت مصطفى حسن على١٣٨٣٣ ٥٠

٧٢.٥٣٧٥١٣٨.٥٢٥٤١٦٣٤١٥.٥ايمان عالء على دمحم١٣٨٣٤ ٥٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٨٣٧١٥.٥ايمان دمحم ابو الفتوح عبدالرحمن١٣٨٣٥ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧.٥٣٩١٥.٥ايه عفيفى دمحم عفيفى١٣٨٣٦ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٨.٥١٥.٥بسمله سليم على سليم١٣٨٣٧ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٩١٥.٥بسمله عاطف صالح دمحم دمحم١٣٨٣٨ ٥٩
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٧٩٣٨٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٧١٥.٥بسمله على دمحم شحاته١٣٨٣٩ ٥٩

٧٥٣٤٥٢٣٤٢٤٤١٧٣٨١٥.٥بسمه دمحم دمحم السيد حسانين١٣٨٤٠ ٤٩

٧٨٣٨.٥٥٢.٥٣٩٢٦٤١٨٣٦.٥١٦حبيبه سعيد على دمحم١٣٨٤١ ٥٦

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٥١٨٣٧١٥.٥دنيا رضا السيد عبدالفتاح١٣٨٤٢ ٦٠

٧٨٤٠٥٧٣٩٢٧٢١٨٣٨١٥.٥دنيا دمحم نصر الدين عبدالعظيم١٣٨٤٣ ٥٨

٧٣.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٠٢٣٠.٥١٧.٥٣٤.٥١٦.٥دنيا ياسر ثروت عبدالحى١٣٨٤٤ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٦.٥٢٦٦١٨٣٦١٦دينا العربى فاروق حسينى١٣٨٤٥ ٥٢.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٩١٨٣٩١٧رؤى ابراهيم دمحم عبدالعال١٣٨٤٦ ٦٠

٧٥.٥٤٠٥٩٣٨٢٧١.٥١٨٣٦.٥١٦رؤى عبدالوهاب شاكر عبد المقصود١٣٨٤٧ ٥٩

٦٦٣٥٥٠٢٣.٥٢١٩.٥١٨٣٦١٦رانيا رضا كمال الفخرانى١٣٨٤٨ ٤٥

٧٤٣٨٥٧.٥٣٠٢٥٦.٥١٨٣٧.٥١٧.٥رحمه سامح ابو الفتوح على١٣٨٤٩ ٥٧

٧٦٣٩.٥٥٤.٥٣٨٢٦٥١٨٣٧.٥١٧.٥رنا احمد دمحم دمحم١٣٨٥٠ ٥٧

٧٢٣٨.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥٠.٥١٨٣٣١٦رنا محمود عبده خليفه١٣٨٥١ ٥٢

٧٨٣٨.٥٥١.٥٣١.٥٢٥٣.٥١٧.٥٣٣١٦روان حسن حسين ابراهيم١٣٨٥٢ ٥٤

٧٥٣٧٥٣.٥٣٠٢٥٠.٥١٧.٥٣٩١٦.٥روفيده ضياء الدين دمحم١٣٨٥٣ ٥٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٦٢٦٦.٥١٧.٥٣٨١٧زهراء احمد حسن دمحم١٣٨٥٤ ٥٧

٧٨٤٠٥٨٣٦٢٦٩١٨٣٩.٥١٦.٥زهراء صالح احمد دمحم١٣٨٥٥ ٥٧

٧٦٣٥.٥٥٣.٥٣١.٥٢٤١.٥١٨٣٣.٥١٦.٥زهور احمد دمحم حامد١٣٨٥٦ ٤٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٠٣٠٢٤٧.٥١٦.٥٣١.٥١٦.٥ساره اشرف حسن امام١٣٨٥٧ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦٧١٨٣٨١٦.٥ساره دمحم عزت ابراهيم١٣٨٥٨ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٨٣٨٢٧٢.٥١٨٣٧.٥١٥.٥سلمى دمحم حسن احمد١٣٨٥٩ ٥٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٥٣٦.٥٢٦٤.٥١٨٣٧١٦.٥سماح مصطفى عبدالعال دمحم١٣٨٦٠ ٥٦

٧٥٣٦.٥٤٥٣٦٢٥٠١٧.٥٣٨١٦.٥شروق عبدالرحمن امين نصر هللا منصور١٣٨٦١ ٥٧.٥

٧٠.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٨١٦.٥٣٠١٦شمس ناصر محمود كامل١٣٨٦٢ ٥١

٧٠.٥٣٣.٥٤٥٢٢٢٢٢١٧٣٧١٦شهد خالد دمحم عبدالسالم١٣٨٦٣ ٥١

٧٧٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٦٢١٦٣٧١٥شهد عبدهللا فاروق حسينى١٣٨٦٤ ٥٨

٧٦.٥٣٦٥٤٣٣.٥٢٥٨١٦.٥٣٨١٥شيماء عماد ابراهيم عبدالغنى١٣٨٦٥ ٥٨

٧٤.٥٣٣٥١٣٢٢٤٧.٥١٦٣٧١٥.٥عال دمحم الشحات السيد١٣٨٦٦ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٨١٥علياء ايمن دمحم يوسف١٣٨٦٧ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٥٣٨.٥٢٦٩١٧٣٧١٥فاطمه ابراهيم رجب عبده١٣٨٦٨ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٦١٧٣٨١٥.٥فاطمه عبدالرحمن شحاته دمحم الزعفرانى١٣٨٦٩ ٥٥

٧٥٣٩.٥٤٨.٥٣١.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٤١٥فريده عمرو حسينى طنطاوى١٣٨٧٠ ٥٣
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٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٦١٦٣٧.٥١٥مرام بهاء يوسف على١٣٨٧١ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٦٣٨٢٧٠.٥١٥٣٧١٦مريم ابراهيم حسن حسن١٣٨٧٢ ٦٠

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٦٩١٧٣٥.٥١٦.٥مريم دمحم رشاد توفيق١٣٨٧٣ ٥٩

٧٣٣٦٥٢٣٤.٥٢٥٣.٥١٥٣٧.٥١٥مريم هانى صالح عبدالهادى١٣٨٧٤ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٣٣٧٢٦٤.٥١٧٣٧.٥١٥.٥منةهللا اسامه دمحم السيد١٣٨٧٥ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٧٣٨.٥١٦منةهللا خالد عبدالفتاح ابراهيم١٣٨٧٦ ٦٠

٧٥٣٨٥٥٣١.٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٦منةهللا سامح حسن عبدهللا١٣٨٧٧ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٤٣٩.٥٢٧٠.٥١٦.٥٣٨١٦منةهللا عالء الدين يوسف على١٣٨٧٨ ٥٩.٥

٧٧٤٠٥٥٣٩٢٧١١٦.٥٣٨.٥١٦.٥منةهللا محمود فاروق حسينى١٣٨٧٩ ٦٠

٧٣.٥٤٠٥٤.٥٣٧٢٦٢١٧٣٩.٥١٦.٥منه طارق احمد دمحم١٣٨٨٠ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٨٣٩٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٧منه محمود جمعه على١٣٨٨١ ٦٠

٤٧٣١.٥٤٥٢٠١٨٨.٥١٥٣٠.٥١٦منى عمر نصر مدنى١٣٨٨٢ ٤٥

٧٦٤٠٥٤٣٧.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٤.٥١٦مى دمحم على السيد١٣٨٨٣ ٥٨

٧٧٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٦.٥١٦٣٨١٦.٥ندى احمد مهدى ابراهيم١٣٨٨٤ ٦٠

٧٣٣٨.٥٥١.٥٣٢٢٥٣١٦.٥٣١١٦.٥ندى السيد عبدهللا صالح١٣٨٨٥ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٣١٧.٥٣٧١٦نسمه محمود دمحم فوزى١٣٨٨٦ ٥٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦١٧٣٩١٦نورهان ابراهيم عيد عبدالواحد اسماعيل١٣٨٨٧ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٦نورهان فتحى السيد ابراهيم١٣٨٨٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٦٨.٥١٦.٥٣٧١٥.٥هايدى ياسر حسن دمحم١٣٨٨٩ ٥٦

٧٧٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٨٣٣١٦هبه خالد ابوالفتوح على١٣٨٩٠ ٦٠

٦٤.٥٣٥٤٧.٥٣٥٢٣٢١٨٣٤١٥وسام احمد عطيه دمحم١٣٨٩١ ٥٠

٧١.٥٣٥.٥٥١.٥٣٣٢٤٩.٥١٧٣٧١٥.٥ياسمين دمحم ابراهيم حسن١٣٨٩٢ ٥٨

٥١.٥٣٠٣٧.٥٣٠١٩٤٠٣٣١٥دمحم فوزى دمحم احمد٢٢٧٠٩ ٤٥
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التل الكبير كفر الشيخ عطية ع تعليم أساسى االدارة المدرسة
٧١٣٩٥٠.٥٣٨٢٤٩.٥١٨٣٥.٥١٦.٥احمد رضوان على رضوان١٣٨٩٣ ٥١

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٩٣٩١٦.٥احمد عالء عطيه دمحم١٣٨٩٤ ٦٠

٦٠٣٤.٥٥٠٣٧٢٣٨.٥١٦.٥٣٥١٦احمد فتحى عبدالعزيز اسماعيل١٣٨٩٥ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦.٥٣٨١٧.٥احمد دمحم عطيه علي١٣٨٩٦ ٥٩.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٣٧.٥٢٧١١٧.٥٣٧١٧.٥احمد دمحم دمحم اسماعيل١٣٨٩٧ ٦٠

٤٨٣٢٤٥٣٦.٥٢٠٨.٥١٦.٥٣٠١٦.٥احمد هشام دمحمرشاد السيد١٣٨٩٨ ٤٧

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٥١٧٣٨١٨اسالم سامح ابراهيم عبدهللا١٣٨٩٩ ٦٠

٧١.٥٣٨.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥١١٧٣٣.٥١٧اسالم عالء بيومى عبدالعزيز١٣٩٠٠ ٥١

٦٠٣١٤٥٣٥٢٢١١٧٣٠.٥١٨اسالم عماد جميل عبدالحفيظ١٣٩٠١ ٥٠

٧٦٣٧٥١.٥٣٤٢٥٢١٧.٥٣٨١٦.٥البراء عبدالنبى ربيع مصطفى دمحم١٣٩٠٢ ٥٣.٥

٧٦٣٥.٥٤٧٣٤٢٤٠.٥١٦٣٢١٥.٥امير عالء بيومى عبد  العزيز١٣٩٠٣ ٤٨

٦٠.٥٣١.٥٤٥٣٢.٥٢١٧١٦.٥٣١.٥١٥انس عبدالناصر حسينى على١٣٩٠٤ ٤٧.٥

٤٤٣٠٤٥٣١١٩٥١٦٣٠١٥بالل عزت عادل السيد١٣٩٠٥ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣١٢١١١٦.٥٣٠١٥.٥حسام عزت عادل السيد١٣٩٠٦ ٤٥

٧٨٣٩٥٥٣٧٢٦٨١٥.٥٣٩١٥.٥زياد دمحم صابر عبدالمقصود١٣٩٠٧ ٥٩

٧٣٣٢.٥٤٦٣٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٧١٥.٥سيف وليد حامد احمد١٣٩٠٨ ٥٤

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٠١٥٣٧١٥صالح احمد على أحمد١٣٩٠٩ ٣٨

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٣٣.٥١٥.٥عبدالحليم ياسر عبدالحليم احمد١٣٩١٠ ٤٥

٧٦.٥٣٦.٥٤٥٣٥٢٤٤.٥١٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن مجدى دمحم احمد١٣٩١١ ٥١.٥

٧٨٤٠٥٢٣٧.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٩١٦.٥عبدالرحمن دمحم عبد البديع محمود١٣٩١٢ ٥٨

٧٤٣٥.٥٤٨٣٥٢٤٤.٥١٥٣٥.٥١٥.٥مؤمن دمحم مصطفى عبدالجليل١٣٩١٣ ٥٢

٧١.٥٣٢٤٥٣٢٢٣٢١٦٣٣١٥.٥ماذن دمحم عيد السيد١٣٩١٤ ٥١.٥

٧٢٣٥.٥٤٥.٥٣٦.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٥.٥دمحم احمد دمحم دمحم١٣٩١٥ ٥٨

٧٧.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٧٠.٥١٦.٥٣٨١٥.٥دمحم اشرف عطيه محمود١٣٩١٦ ٥٩

٦٠٣٠.٥٤٥٣١.٥٢١٢١٦٣٠.٥١٥دمحم انور فتحى على١٣٩١٧ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٤.٥٣٧٢٦٨١٦.٥٣٥١٥.٥دمحم حسن السيد دمحم١٣٩١٨ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٦١٥.٥دمحم سعيد عبدالحميد عبد السالم١٣٩١٩ ٦٠

٦٦٣٦.٥٤٥٣٦٢٣٤.٥١٦.٥٣٥١٥.٥دمحم سميح غريب عبدهللا١٣٩٢٠ ٥١

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١٦١٥.٥٣٥١٥دمحم صبحى جمعه عبدهللا جمعة١٣٩٢١ ٤٩.٥

٦٦٣١.٥٤٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٤١٥دمحم على حفنى ابو الحسن١٣٩٢٢ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٠.٥٤٥٣٤٢٣٦.٥١٦٣٥.٥١٥دمحم فتحي دمحم علي١٣٩٢٣ ٥٨.٥
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٧٧٣٦٤٥٣٦٢٤٥١٥٣٢.٥١٦دمحم محمود حسن عبدالمقصود١٣٩٢٤ ٥١

٦٠٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٣١٥٣٥١٥دمحم محمود عثمان امين١٣٩٢٥ ٤٦

٧٤.٥٣٧٤٨.٥٣٣٢٤٦١٥.٥٣١١٧محمود ابراهيم محمود موسى١٣٩٢٦ ٥٣

٧٣٣٨٤٧.٥٣٢٢٣٨١٦.٥٣٨١٧.٥محمود دمحم دمحم دياب١٣٩٢٧ ٤٧.٥

٧٦٣٩.٥٥١٣٨٢٦١١٦.٥٣٥١٦.٥محمود ياسر عطية محمود١٣٩٢٨ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٥.٥٣٤١٧مصطفى سمير صابر عبدالمقصود١٣٩٢٩ ٦٠

٧٧٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٤١٧.٥نور ايمن ابراهيم دمحم١٣٩٣٠ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٦٨١٧٣٤١٨يوسف سمير عبدالحميد احمد السيد١٣٩٣١ ٥٤

٤٤.٥٣٣٤٥٢٢١٧٧١٥٢٥١٧يوسف دمحم حامد عبدالمقصود١٣٩٣٢ ٣٢.٥

٧٨.٥٣٥٥٣٣٧٢٥٦١٥.٥٣٢.٥١٧يوسف محمود بركات محمود١٣٩٣٣ ٥٢.٥

٦٣٣٠٤٥.٥٢٣٢٠٦.٥١٥٣٣.٥١٦.٥احالم رأفت صالح دمحم صالح١٣٩٣٤ ٤٥

٦٩٣٧.٥٥٣٣٠٢٣٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥اسالم رمضان امين حسن حسن١٣٩٣٥ ٤٩

٧٨٣٩٥٥٣٦.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٩١٦.٥اسالم زكريا عبدالهادي عبدهللا خميس١٣٩٣٦ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨١٥.٥٣٩١٧.٥ايمان ايمن رمضان على١٣٩٣٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٦٤١٥.٥٣٩١٦.٥ايمان خليل عبدالعزيز اسماعيل١٣٩٣٨ ٦٠

٦٥.٥٣٥.٥٥٤٣٠٢٣٢.٥١٦٣٧١٦.٥ايمان رمضان امين حسن حسن١٣٩٣٩ ٤٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٢١٦٤٠١٧.٥ايمان عبدالمنعم دمحم احمد١٣٩٤٠ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٧١٥.٥٤٠١٧ايمان ممدوح السيد ابراهيم١٣٩٤١ ٦٠

٧٦٣٨٥٧٣١.٥٢٦١١٥.٥٣٨١٧.٥ايه عبدهللا مسلم عبدهللا جمعه١٣٩٤٢ ٥٨.٥

٧٧٤٠٥٩٣٩٢٧٣.٥١٥.٥٣٩١٧.٥ايه عصام دمحم السيد دمحم١٣٩٤٣ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٣٣٩٢٦٦.٥١٦٣٩١٧حنين عماد دمحم عبدالعال١٣٩٤٤ ٥٩

٧٥٤٠٥٤٣٩.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥رحمه رضا عطيه ابو زيد١٣٩٤٥ ٥٩

٧١.٥٤٠٤٦٣٨.٥٢٤٨١٥.٥٣٨١٦.٥رفيده عالء عبدالغنى السيد١٣٩٤٦ ٥٢

٧٦.٥٤٠٥٦٣٩.٥٢٧١١٥٣٩١٧روان صبرى دمحم ابراهيم١٣٩٤٧ ٥٩

٦٣٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢١٤١٥٣٧١٧.٥روداينا عالء رمضان دمحم١٣٩٤٨ ٤٥

٧١٣٦.٥٤٥٣٥٢٣٤.٥١٥٣٨.٥١٧زهراء سامح دمحم عبدالعزيز١٣٩٤٩ ٤٧

٦٨.٥٣٤٤٥٣٢٢٢٤.٥١٥٣٨.٥١٧.٥ساره دمحم عبدالمنعم دمحم١٣٩٥٠ ٤٥

٥١.٥٣٤.٥٤٥٣١٢٠٧١٥٣٥١٥.٥سميرة كامل عبدالهادي عبيد هللا خميس١٣٩٥١ ٤٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٣١٥٣٢١٥شيرين تامر عبداللطيف ابو العال دمحم١٣٩٥٢ ٤٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٤١٥شيماء سالمه سليمان عوده سالم١٣٩٥٣ ٥٣.٥

٧٨٣٩.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٦٣٨.٥١٦مريم احمد عبدالغفار أحمد١٣٩٥٤ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٧١٥.٥٣٩١٧مريم عبدالناصر السيد موسى١٣٩٥٥ ٦٠
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٧٤٣٨.٥٤٩.٥٣٨٢٥٥١٦٣٨١٦.٥منةهللا احمد ربيع عبدهللا١٣٩٥٦ ٥٥

٧١٣٧.٥٤٥٣٧٢٤١١٥٣٦١٥منه السيد عطية ابراهيم١٣٩٥٧ ٥٠.٥

٧٥.٥٣٩٥٣٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٤٠١٧ندى دمحم السيد محمود١٣٩٥٨ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٨.٥٤٦.٥٣٨٢٤٨.٥١٥٣٨.٥١٧ندى محمود دمحم موسى١٣٩٥٩ ٤٩

٦٨.٥٣٣.٥٥٣.٥٣٩٢٤٣.٥١٥٣٥١٦نورا السيد شندي السيد دمحم١٣٩٦٠ ٤٩

٦٨.٥٣٧.٥٤٦٣٩٢٤٨.٥١٥.٥٣٦١٦نورهان عبدالملك سويلم علي السيد١٣٩٦١ ٥٧.٥

٧٢٣٨.٥٤٩.٥٣٩٢٥٦١٥٣٨١٦.٥والء دمحم السيد عبدالحميد١٣٩٦٢ ٥٧

٧٥.٥٤٠٥٦٣٩٢٧٠.٥١٥.٥٣٨١٧.٥ياسمين سمير صبرى دمحم١٣٩٦٣ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩٤٠١٧ياسمين دمحم عبدالمنعم دمحم١٣٩٦٤ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٤.٥١٩٣٩١٧ياسمين ياسر دمحم عبدالحميد١٣٩٦٥ ٥٩

٧٦.٥٣٧٥٤.٥٣٦٢٥٢.٥١٨٣٩١٦يسرا ابراهيم خميس سالم١٣٩٦٦ ٤٨.٥
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التل الكبير أبو سالية ع تعليم أساسى االدارة المدرسة
٧٨٣٧.٥٥٤٣٨٢٦٧.٥١٨٣٩١٦.٥احمد فوزي اخمد عبدالسالم١٣٩٦٧ ٦٠

٦٧.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٤٢٣٥.٥١٧٣٢.٥١٥احمد مدحت دمحم دمحم اسماعيل١٣٩٦٨ ٤٥

٤٧٣١٤٥٣٠١٩٨١٥٣٣١٥حسام دمحم ابراهيم عبده ابراهيم علي١٣٩٦٩ ٤٥

٥١.٥٣٣٤٥٣٠٢٠٤.٥١٦.٥٣٤١٥خيري احمد حسين عبدالرحيم حسين١٣٩٧٠ ٤٥

٦٠٣٤٤٥٣١٢٠٨١٥٣٣١٥زياد احمد دمحم السيد عبدالوهاب١٣٩٧١ ٣٨

٦٧.٥٣٦٤٥٣١٢٢٩١٧٣٧.٥١٥سعد سليمان سعد سليمان١٣٩٧٢ ٤٩.٥

٦٦٣٧٤٧٣٠٢٢٨١٧٣٥.٥١٥عبدهللا عادل على احمد١٣٩٧٣ ٤٨

٧٦٣٩٥١.٥٣٨٢٦٣.٥١٧.٥٣٨١٥عبدهللا دمحم هنداوى طنطاوى١٣٩٧٤ ٥٩

٦٠٣٢.٥٤٧.٥٣٢٢٢٣١٥٣٣١٥على عادل على احمد١٣٩٧٥ ٥١

٧٠.٥٣٥٤٥.٥٣٧.٥٢٣٧.٥١٨٣٢.٥١٦مازن هانى حسن دمحم١٣٩٧٦ ٤٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٩١٥.٥دمحم كمال ابراهيم سليم١٣٩٧٧ ٥٩

٧١٣٧.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤١.٥١٨.٥٣٨.٥١٦.٥محمود هاني عبدالعظيم عطية سالمة١٣٩٧٨ ٤٥

٧٣.٥٣٩٤٩.٥٣٨٢٥١١٨٣٨.٥١٦يوسف منصور صابر حسن عبدالعال١٣٩٧٩ ٥١

٦٠٣٧.٥٤٦٣٦.٥٢٢٦١٨٣٤.٥١٥.٥يوسف ياسر دمحم الهادى١٣٩٨٠ ٤٦

٧٠.٥٣٧.٥٤٩٣١٢٣٣١٦.٥٣٨١٥.٥اسماء عبدالمنعم متولي دمحم عطية١٣٩٨١ ٤٥

٧٢.٥٣٥٥٠٣٣٢٣٧.٥١٧٣٦.٥١٥.٥اسماء دمحم ابراهيم دمحم دمحم١٣٩٨٢ ٤٧

٧٧.٥٣٩٥٥٣٩٢٧٠.٥١٥.٥٣٩١٥.٥االء فتحى ابراهيم عبدالرحمن١٣٩٨٣ ٦٠

٦٦٣١٤٥٣٠٢١٧١٥٣٦١٥.٥اماني دمحم أحمد علي محمود١٣٩٨٤ ٤٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥٣٦١٥.٥امنية فوزى دمحم الحسينى١٣٩٨٥ ٦٠

٦٥٣٢.٥٤٧٣٠.٥٢٢٢١٥٣٧١٥امينه عبده ابراهيم عبده ابراهيم١٣٩٨٦ ٤٧

٤٥٣٠.٥٤٥٢٢.٥١٨٩١٥.٥٣٥١٥.٥بسنت سامي دمحم رشيدي١٣٩٨٧ ٤٦

٧١٣٧.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٢.٥١٥دنيا دمحم عبدالعظيم عطية سالم١٣٩٨٨ ٥٠

٦٨.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٥٢٤١.٥١٥.٥٣٤١٥.٥دينا دمحم عبدالعظيم عطية سالم١٣٩٨٩ ٤٦

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٦.٥١٥.٥٣٦١٥راندا دمحم خضر دمحم١٣٩٩٠ ٦٠

٧٧.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٦٣٨١٥روفيدا حجازى دمحم على١٣٩٩١ ٥٩

٤٨٢٥.٥٤٥٣٠١٨٧.٥١٥٣٠.٥١٥ريم رمضان جمعه فريج١٣٩٩٢ ٣٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٥٣٧٢٥٩١٦٣٣١٥سهيله عماد احمد أحمد١٣٩٩٣ ٥٣

٦٧.٥٣٣٥١٣١.٥٢٤٠١٦٣٤.٥١٥سوزان عمرو السيد احمد١٣٩٩٤ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣١.٥٢١٢.٥١٥٣٢.٥١٥شيرين صبحي صابر دمحم١٣٩٩٥ ٤٦

٦٩٣٥.٥٥١٣٤٢٤٥.٥١٥٣٤.٥١٧صباح عواد دمحم سالم١٣٩٩٦ ٥٦

٦٢٣٤٤٥٣٣٢١٩١٥.٥٣٣١٥عزه سعد عيد سليمان١٣٩٩٧ ٤٥
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٧٦.٥٣٨٥٠.٥٣٥٢٥٨١٥٣٥.٥١٥منار هانى حسن دمحم١٣٩٩٨ ٥٨

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٢١٥ميادة ربيع سيد دمحم احمد١٣٩٩٩ ٤٨

٧٩.٥٤٠٥٥.٥٤٠٢٧٢١٥٣٨١٥ميرنا وليد دمحم دمحم١٤٠٠٠ ٥٧

٧٧.٥٣٨٥٢.٥٣٤٢٥٧.٥١٥٣٦١٧.٥هايدى احمد عبدهللا دمحم١٤٠٠١ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٢٣٤٢٥٢١٦.٥٣٥١٦هدير هاني مصطفي رفعت١٤٠٠٢ ٥٢
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التل الكبير أبوعيادة ع تعليم أساسى االدارة المدرسة
٤٧٢٣.٥٣٢٢٣.٥١٥٨.٥١٢.٥٣٣١٥احمد سليمان دمحم سليمان منصور١٤٠٠٣ ٣٢.٥

٤٧.٥٢٤٣٢.٥٢٣.٥١٦٥.٥١٥٣٨١٥احمد دمحم عبدالرحمن تهامى احمد١٤٠٠٤ ٣٨

٧١٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٣.٥٣٩١٥السيد طارق السيد دمحم علي١٤٠٠٥ ٣٨.٥

٥٢.٥٣٠٣٩٣٠١٩١١٣٣٨١٥خالد صالح جمعه سالم حسن١٤٠٠٦ ٣٩.٥

٦٩٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٦.٥١٥٣٩١٦.٥زياد دمحم ابراهيم محمود١٤٠٠٧ ٤٨

٧٦.٥٣٣٤٦٣٧.٥٢٤٠١٥٣٧.٥١٥زياد دمحم دمحم احمد ابراهيم١٤٠٠٨ ٤٧

٧٦٣٨.٥٥٤٣٨٢٦٢١٥.٥٣٧.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم حسن محمود حسين١٤٠٠٩ ٥٥.٥

٦٦٣٠٤٥٣٣.٥٢٢١١٥٣٩١٦عبدهللا شحوتة السيد دمحم١٤٠١٠ ٤٦.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢١٧١٥٣٩١٦.٥عبدهللا دمحم السيد علي مصطفى١٤٠١١ ٤٥

٧١.٥٣٨.٥٤٨٣٨.٥٢٤٥.٥١٥٣٨١٧.٥علي اشرف علي السيد دمحم١٤٠١٢ ٤٩

٦٤.٥٣٠٣٦٢٣.٥١٩٩١٢٣٧١٥علي دمحم عبدالمنعم دمحم عبد الرحمن١٤٠١٣ ٤٥

٤٩٣٠٣٧.٥٣١١٨٤.٥١٣.٥٣٩١٦عمر مصطفي ابراهيم عيادة١٤٠١٤ ٣٧

٧٢٣١٥٢.٥٣٥.٥٢٣٩١٥٣٩١٦كريم عمر السيد حسن١٤٠١٥ ٤٨

٥١٣٠٤٥٣٣١٩٨.٥١٣٤٠١٧.٥كريم دمحم امين السيد دمحم١٤٠١٦ ٣٩.٥

٦٠.٥٢٦٣٨.٥٣٤٢٠٤.٥١٣٣٨١٦دمحم ابراهيم عبده دمحم١٤٠١٧ ٤٥.٥

٤٥٢٣٤٥٣٠١٧٤.٥١٢.٥٣٦١٦.٥دمحم احمد اسماعيل عبدالستار١٤٠١٨ ٣١.٥

٧٤٣٠٤٦٣٥٢٣١١٥٣٨١٧دمحم احمد حسن محمود احمد١٤٠١٩ ٤٦

٦٧.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٢٥١٥٣٤١٦دمحم السيد سمير عبدالرحمن امام١٤٠٢٠ ٤٨

٧٤.٥٣١.٥٤٧٣٧.٥٢٤٢.٥١٥٣٤١٦.٥دمحم جودة احمد دمحم عمر١٤٠٢١ ٥٢

٦٠٢٦٤٥٣٤٢١٤١٣.٥٣٢١٧.٥دمحم زكريا عبدالكريم الهادي السيد١٤٠٢٢ ٤٩

٤٥٣٠٣٧٣٢١٨٩١٢٣٣.٥١٥دمحم عبدالعزيز عبدهللا دمحم غطاس١٤٠٢٣ ٤٥

٦٧٣٠٤٦.٥٣٦.٥٢٣١.٥١٥٣٩١٧.٥دمحم ياسر راضي ابراهيم١٤٠٢٤ ٥١.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠محمود احمد محمود دمحم عبدالوهاب١٤٠٢٥ ٠

٦٦.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٨.٥٢٤٣١٥٣٨.٥١٦.٥محمود صادق معوض صادق١٤٠٢٦ ٥٥

٦٥.٥٣٠٤٩.٥٣٨.٥٢٤٠.٥١٥٤٠١٧.٥مصطفى ابراهيم مصطفى حسن السيد١٤٠٢٧ ٥٧

٤٢.٥٢٤٣٨٣٠١٨١.٥١٣٣٢١٥منصور سالمة منصور عيد نصر هللا١٤٠٢٨ ٤٧

٤٤٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٣.٥٣١١٥يوسف محمود حسني عبدالدايم١٤٠٢٩ ٤٩

٦٠٢٦٤٥٣٧.٥٢١٧١٢.٥٣٥١٧اسراء احمد حسن مرسى احمد١٤٠٣٠ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٤.٥٤٩٣٨٢٤٤.٥١٥٣٧١٧اسالم على السيد عبد ربه السيد١٤٠٣١ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٩٢٥٣١٥٣٧١٦.٥اسماء احمد عبدالعظيم حسن هنداوي١٤٠٣٢ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠.٥١٥.٥٤٠١٦.٥اسماء محمود دمحم محمود علي١٤٠٣٣ ٥٩.٥
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٧٧.٥٤٠٥٦٤٠٢٦٩.٥١٥٣٧.٥١٧االء دمحم دمحم عبدالرحمن امام١٤٠٣٤ ٥٦

٥٠.٥٣٠٤٥٣٧٢١٦.٥١٣.٥٣٦.٥١٧امانى جمال نصرهللا برعى طنطاوي١٤٠٣٥ ٥٤

٧٧٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٥٣٨.٥١٧.٥امل ناصر جوهر سعيد١٤٠٣٦ ٦٠

٥٥٣٠٤٥٣٧٢٢٠١٣٣٨.٥١٥.٥امنية احمد مصطفى حسن السيد١٤٠٣٧ ٥٣

٧٤.٥٣٧٤٥.٥٣٦٢٤٧.٥١٥.٥٣٩١٦امنية سامح دمحم عطية احمد١٤٠٣٨ ٥٤.٥

٧٥.٥٣٨٥١٣٨٢٦١١٥٣٨١٦.٥امنية مصطفى ابراهيم حسن١٤٠٣٩ ٥٨.٥

٧٦٣٧٤٧.٥٣٨.٥٢٥٨.٥١٥٣٥.٥١٧اميره دمحم ابراهيم على ابراهيم١٤٠٤٠ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧١١٥٤٠١٧.٥ايمان ابراهيم دمحم الزعفرانى طنطاوي١٤٠٤١ ٥٨

٧٥٣٦.٥٥٦٣٨٢٦٢.٥١٥٤٠١٧جهاد دمحم دمحم احمد علي فاضل١٤٠٤٢ ٥٧

٧٥.٥٣٩٥٣٣٩٢٦٤.٥١٥٤٠١٦.٥جهاد مصطفى دمحم مصطفى عبدهللا١٤٠٤٣ ٥٨

٦٩٣٩٤٨٣٧٢٤٧١٦٤٠١٦رحمة دمحم دمحم الهادى ابراهيم١٤٠٤٤ ٥٤

٧٤.٥٣٩.٥٤٨.٥٣٨٢٥٧.٥١٥.٥٣٩١٥.٥رحمه عبدالسميع جمعه محمود بيومي١٤٠٤٥ ٥٧

٧٩٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٩.٥١٦٤٠١٦رغده السيد ابراهيم محمود١٤٠٤٦ ٥٦

٦٧.٥٣٦٤٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٧١٥.٥زهراء ثروت عبدالرحمن عبدالمعطي عيادة١٤٠٤٧ ٥١.٥

٧٣٣٩.٥٤٥٣٠٢٤١١٥.٥٣٩١٦.٥زهراء محمود دمحم ابراهيم علي١٤٠٤٨ ٥٣.٥

٧١.٥٣٩.٥٤٥٣٤.٥٢٤٦١٥.٥٣٨١٥.٥شروق حسام عبدالعظيم حسن١٤٠٤٩ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٨٥٢٣٨٢٥٧.٥١٥.٥٤٠١٧عايدة ياسر حسن دمحم عبدالقادر١٤٠٥٠ ٥٦

٧٩٣٩.٥٥٠.٥٣٥٢٦١١٦.٥٣٨١٧مريم فتحي فرج حسن عيادة١٤٠٥١ ٥٧

٧١٣٩٤٧٣٦٢٤٨١٦٣٧.٥١٧منةهللا احمد ابراهيم دمحم حسن١٤٠٥٢ ٥٥

٧٨٣٩.٥٥٣٣٩.٥٢٦٧١٦.٥٣٨١٧منةهللا عبدالرحمن عزت عبدالرحمن١٤٠٥٣ ٥٧

٧١.٥٣٨٤٥٢٣٢٣٠.٥١٦٣٩١٧.٥منةهللا محمود الحسينى عبدالحميد احمد١٤٠٥٤ ٥٣

٧١٣٩.٥٤٦٣٥.٥٢٤٥١٦٣٩١٧.٥منه احمد محمود موسى احمد١٤٠٥٥ ٥٣

٧٠.٥٣٩٤٥٣٦.٥٢٤٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥ندا دمحم ابراهيم شحوتة١٤٠٥٦ ٥٢.٥

٦٦٣٩٤٦٣٤٢٣٩.٥١٦٣٩١٧.٥نشوى احمد دمحم السيد١٤٠٥٧ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٧٢٦٣١٦٤٠١٧.٥نور حسن معوض صادق١٤٠٥٨ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٥٣٨٢٦٢.٥١٦٣٩١٦.٥نور محمود ابراهيم دمحم شحوتة١٤٠٥٩ ٥٤

٧٥٣٩.٥٤٩.٥٣٧٢٦٠١٦٣٩١٧.٥نورهان احمد صابر احمد١٤٠٦٠ ٥٩

٦٣٣٧.٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٧.٥٣٨١٧.٥نيرة غريب فرج غريب مصطفى١٤٠٦١ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٤.٥١٧٣٩١٨.٥هدير ياسر دمحم عبدالمنعم١٤٠٦٢ ٥٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨٢٦٦.٥١٧٣٩١٧وصال عوض ابوزيد ابراهيم وصال١٤٠٦٣ ٥٦
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التل الكبير الشهيد ابراهيم حامد عبدالعزيز ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٦٧٣٧٤٥.٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٨١٧احمد السيد دمحم احمد شريف١٤٠٦٤ ٤٥

٧٨.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٥١٥.٥٤٠١٧احمد السيد دمحم برعي ابراهيم١٤٠٦٥ ٥٢

٧٨٣٩٥٧٣٩٢٧٠١٥٤٠١٨احمد ايمن احمد مرسي١٤٠٦٦ ٥٧

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧١.٥١٧٣٧.٥١٧.٥احمد سعيد عبيد حسن سيد احمد١٤٠٦٧ ٥٥.٥

٧٦٣٩.٥٥٤٣٨٢٦٣.٥١٧٣٩١٧.٥احمد دمحم علي احمد١٤٠٦٨ ٥٦

٧٦٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٨١٧٣٦.٥١٧احمد محمود دمحم حسن١٤٠٦٩ ٥٦.٥

٦٦٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٥١٧٣٢.٥١٦احمد مصطفي دمحم دمحم١٤٠٧٠ ٤٩.٥

٦٤.٥٣٦٤٥٣٥٢٣٢١٦٣٢١٧ادهم منصور دمحم حسن يوسف١٤٠٧١ ٥١.٥

٧٤٣٨٤٧.٥٣٣٢٤٥.٥١٥٣٨١٦السيد احمد حماد سويلم سويلم١٤٠٧٢ ٥٣

٧٦.٥٣٧٥٠٣٥٢٤٧.٥١٦٣٧.٥١٦.٥جاسر احمد دمحم حسن١٤٠٧٣ ٤٩

٧٨٣٨.٥٥٣٣٥٢٥٨١٥.٥٣٩١٧حازم احمد صدقي دمحم عياده١٤٠٧٤ ٥٣.٥

٧٨٣٨٥٤.٥٣٨٢٦٢١٥.٥٣٩١٧حمدي ضيف دمحم حسب النبي١٤٠٧٥ ٥٣.٥

٦١.٥٣٢٣٥٢٢١٩٥.٥١٦٣٧١٥.٥رفعت سامح رفعت حسن يوسف١٤٠٧٦ ٤٥

٧٧.٥٣٨.٥٤٥٣٠٢٤٢١٥.٥٣٧.٥١٦.٥عبدالرحمن السيد دمحم احمد دمحم١٤٠٧٧ ٥١

٧٨٣٩٤٨.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٦٣٩١٦.٥عبدالرحمن امام محمود احمد احمد١٤٠٧٨ ٥٤.٥

٧٩٣٨.٥٤٩٣٧.٥٢٥٩١٨٣٨١٦.٥عبدهللا احمد دمحم السيد اسماعيل١٤٠٧٩ ٥٥

٧٩٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٦٠١٥٣٩١٨عبدهللا مصطفي السيد دمحم االتربى١٤٠٨٠ ٥٦

٧٦٣٣.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٥٣٨١٨عمر شريف دمحم دمحم يوسف١٤٠٨١ ٥٣

٧٢.٥٣٤.٥٤٥٣٤٢٣٤١٥٣٨١٥دمحم احمد حسن عبدالرحمن١٤٠٨٢ ٤٨

٧٨.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٧.٥دمحم ايمن صدقي دمحم عياده١٤٠٨٣ ٥٦.٥

٦٤٣١٤٥٣٠٢١٥١٦٣٣.٥١٥دمحم مسلم دمحم مسلم دمحم١٤٠٨٤ ٤٥

٧٨.٥٣٧٥٣.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٦.٥دمحم وائل عبدالفتاح ابراهيم١٤٠٨٥ ٥٤

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٦١٩٣٩١٦محمود احمد عبدالرحمن عبد المعطى١٤٠٨٦ ٦٠

٦٩٣١٤٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٧.٥١٥.٥محمود سالمه السيد سالمه١٤٠٨٧ ٤٥

٧٢٣٣.٥٤٩٣٠٢٣٠.٥١٦٣٧.٥١٥.٥محمود دمحم محمود ابوهاشم١٤٠٨٨ ٤٦

٧٧.٥٣٦٥٠.٥٣٨٢٥٤١٦.٥٤٠١٥.٥مروان اشرف حنفي غمري السيد١٤٠٨٩ ٥٢

٧٧.٥٣٤٤٩.٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٦٣٩١٥.٥يوسف السيد علي احمد احمد١٤٠٩٠ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٧٤٠١٦.٥اسماء حمدي دمحم احمد عياده١٤٠٩١ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦٦١٦.٥٣٥١٦اسماء نبيل دمحم محمود برعي١٤٠٩٢ ٥٦

٧٣.٥٣٦٥٣٣٤٢٥٣.٥١٧٣٨١٦اسمه دمحم علي حسن يوسف١٤٠٩٣ ٥٧

٥١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢١٦٣٩١٩االء احمد لطفي برعي ابراهيم١٤٠٩٤ ٤٥
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٧٤.٥٣٤.٥٥١٣٥٢٥٢.٥١٦٣٩١٦اميره حسن مراد دمحم حسن١٤٠٩٥ ٥٧.٥

٧٨٣٨٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٦٣٦.٥١٨.٥ايمان ابراهيم دمحم مصطفي موسي١٤٠٩٦ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٩٢٧٢١٦.٥٣٨.٥١٧.٥ايمان دهشان احمد دمحم يوسف١٤٠٩٧ ٥٨

٧٦٣٨.٥٤٩٣٣٢٤٩١٦٤٠١٦ايمان مبروك دمحم حسن يوسف١٤٠٩٨ ٥٢.٥

٧٩٣٩٤٩.٥٣٣.٥٢٥٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٧دعاء احمد غريب أحمد عطية١٤٠٩٩ ٥٨.٥

٧٤٣٧.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٤.٥١٥٣٨١٦دنيا نبيل سعيد دمحم حسن١٤١٠٠ ٥٧

٧٢٣٤٥٤.٥٣٥.٥٢٤٩١٥٣٧.٥١٥رضا دمحم حسن احمد عيادة١٤١٠١ ٥٣

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٥١٥٣٣.٥١٥ريهام حسني دمحم ابراهيم دمحم١٤١٠٢ ٤٥

٥١.٥٣١.٥٤٥٢٣٢٠١١٥٣٦.٥١٦سميرة رضا دمحم السيد حمودة١٤١٠٣ ٥٠

٧٠٣٥٤٦٣٢٢٣٧١٥٤٠١٦شيماء خالد علي احمد احمد١٤١٠٤ ٥٤

٧٣.٥٣٧٥٧.٥٣٨٢٦٣.٥١٥٤٠١٥.٥فاطمه عادل عبدالخالق عبد السالم١٤١٠٥ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٤٠١٥فاطمه عالء جابر عبدالعزيز١٤١٠٦ ٥٧.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٤٠١٧.٥ملك دمحم كامل محمود عياده١٤١٠٧ ٥٩

٦٨.٥٣٨٥٠.٥٣٢٢٤٤١٥.٥٤٠١٧منةهللا دمحم حسن دمحم عبدالجليل١٤١٠٨ ٥٥

٦٥٣٦٤٦.٥٣٣٢٣٠١٥٤٠١٦.٥ميادة السيد عبدهللا النواهي١٤١٠٩ ٤٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٦٣٩١٧.٥ندا دمحم حسن حسن دمحم١٤١١٠ ٦٠

٦٦٣٢.٥٤٥٣٢٢٢٦١٥.٥٣٨١٧ندا مهني مصطفي دمحم دمحم١٤١١١ ٥٠.٥

٧٨٣٩.٥٥٤٣٧٢٦٥١٥٣٩١٦نور دمحم عيادة ابراهيم موسي١٤١١٢ ٥٦.٥

٧٥٣٨.٥٥٤.٥٣٨٢٦١.٥١٥٣٩١٥.٥هالة محمود عبدالكريم الهادى السيد١٤١١٣ ٥٥.٥

٦١٣٦٤٥٣٠٢١٧١٥٤٠١٧ياسمين حامد عبدالطيف عيسي حسن١٤١١٤ ٤٥
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التل الكبير أبو عاشور اإلعداديةاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٥.٥٥٣٣٨.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ادهم دمحم عبدالرحمن دمحم١٤١١٥ ٥٤

٧١٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٩١٦زياد احمد اسماعيل درويش١٤١١٦ ٥١.٥

٧٣٣٩٥٤٣٩٢٦١.٥١٧٣٨١٦.٥سامى رضا دمحم احمد١٤١١٧ ٥٦.٥

٦٧٣٨.٥٥٣٣٦.٥٢٤٩.٥١٧.٥٣٧١٦عبدهللا حمادة دمحم عبدالنبى١٤١١٨ ٥٤.٥

٧٦٣٩.٥٥٢٣٩٢٦٠.٥١٧٤٠١٦.٥عماد فتحى عبدالحليم على١٤١١٩ ٥٤

٧٤.٥٣٩.٥٥١٣٩٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٦.٥عمرو عبدالحميد السيد عبدالعال١٤١٢٠ ٥٦.٥

٧١.٥٣٨.٥٥٣٣٨.٥٢٥٦.٥١٧٣٩١٦.٥غريب شحتة غريب دمحم١٤١٢١ ٥٥

٧٢.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٥٩.٥١٧٣٩١٦كريم دمحم حسن عبدالعظيم١٤١٢٢ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٩٥٣.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم اسماعيل دمحم اسماعيل١٤١٢٣ ٥٧

٧٠.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٥٥١٧٣٨١٧.٥دمحم السادات دمحم درويش١٤١٢٤ ٥٠.٥

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤١٧٣٩١٧دمحم جمعة سعد احمد١٤١٢٥ ٥٨

٧٨٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٥٩١٨.٥٣٨١٦دمحم دسوقى دمحم محمود١٤١٢٦ ٥٣

٧١.٥٣١.٥٤٩٣٧.٥٢٣٧١٨.٥٣٧١٦دمحم رجب اسماعيل درويش١٤١٢٧ ٤٧.٥

٧١٣٠.٥٥٠٣٩.٥٢٣٦.٥١٨٣٨١٦دمحم صبحى صابر عبدالحفيظ١٤١٢٨ ٤٥.٥

٦٨٣٣.٥٤٥٣٧.٥٢٢٩١٨.٥٣٠١٦محمود دمحم لطفى عبدالفتاح١٤١٢٩ ٤٥

٧٣٣٣٤٨٣٦٢٣٧.٥١٨.٥٣٨١٦يوسف عبدالكريم الصادق ابوهاشم١٤١٣٠ ٤٧.٥

٧٨٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦١١٨.٥٣٩١٧.٥اسماء دمحم عبدهللا حسين١٤١٣١ ٥١

٧٦٣٧.٥٥٨٣٩٢٦٨.٥١٨٣٩١٩.٥ايه احمد دمحم احمد١٤١٣٢ ٥٨

٧٩٣٦٥٧٣٨.٥٢٦٨١٨.٥٣٩١٧.٥ايه احمد دمحم دمحم١٤١٣٣ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٩١٧.٥ايه ايمن أمين دمحم١٤١٣٤ ٦٠

٧٦.٥٣٢.٥٥٣٣٨٢٥٠١٨.٥٣٩١٦.٥ايه حسن احمد دمحم١٤١٣٥ ٥٠

٧٧٣٦.٥٥٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٩١٧.٥ايه دمحم حافظ خليل١٤١٣٦ ٥٥.٥

٧٠.٥٣١.٥٥٠.٥٣٣٢٣٠.٥١٨.٥٣٩١٧.٥ايه دمحم دمحم عبدة١٤١٣٧ ٤٥

٧٤.٥٣١٤٥٣٠٢١٧١٨.٥٣٩١٧.٥دينا على الشبراوى السيد١٤١٣٨ ٣٦.٥

٧٨.٥٣٥٥٣.٥٣٧٢٥٤.٥١٨.٥٣٩١٨.٥فرح دمحم مصطفى اغا١٤١٣٩ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٢.٥١٨.٥٣٩١٧مريم دمحم حماد دمحم١٤١٤٠ ٤٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧٧.٥١٩٣٩١٧منى دمحم عبدالنبى دمحم١٤١٤١ ٥٩.٥

٧٨٣٦.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٩١٧ندى دمحم حسينى مرسى١٤١٤٢ ٥٣

٧٧٣٣.٥٥٠.٥٣٥٢٤١١٨٣٩١٧نورهان حسن ابوزيد كريم١٤١٤٣ ٤٥

٧٧.٥٣٥٥٨٤٠٢٦١.٥١٨٣٩١٧يارا يحي رزق دمحم على١٤١٤٤ ٥١
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التل الكبير المالك ع  تعليم أساسي االدارة المدرسة
٦٣٣٠٤٦٣٢.٥٢٢١.٥١٧٣٢١٥ابراهيم ثروت إبراهيم عبدالمجيد١٤١٤٥ ٥٠

٦٨٣٤.٥٤٦٣٣٢٣٣.٥١٨٣٨١٥.٥احمد اسحاق ادم خريف١٤١٤٦ ٥٢

٧٩.٥٣٦.٥٥٦.٥٤٠٢٧٠.٥١٨٣٩١٥.٥احمد ايمن مصطفى احمد١٤١٤٧ ٥٨

٧٦.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٨٢٦٠.٥١٨.٥٣٩١٥احمد ايهاب دمحم احمد زاهر١٤١٤٨ ٥٦

٦٦.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٢٣١٧٣٦١٥احمد حسام سالم عبدالهادي١٤١٤٩ ٤٦

٧٦.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٨.٥٣٨١٥.٥ادهم حاتم دمحم عبدالرحمن١٤١٥٠ ٥٥.٥

٧٠٣٨.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٢.٥١٨٣٩١٥.٥السيد عيدالغني السيد شعالن١٤١٥١ ٥٣

٧٤.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٨١٥امين أحمد أمين أحمد١٤١٥٢ ٥٤.٥

٦٥٣٣٤٦٣٤٢٢٥١٦٣٧١٥صالح سالم سلمى مسلم١٤١٥٣ ٤٧

٧٤.٥٣٥.٥٥١.٥٣٨٢٥٥.٥١٧.٥٣٩١٥عبدالرحمن بهاءالدين سعد دمحم١٤١٥٤ ٥٦

٧٨.٥٣٦٥٠.٥٣٨٢٥٧١٨.٥٣٨١٥عبدالرحمن عصام حسن عبدهللا١٤١٥٥ ٥٤

٧٦.٥٣٣٤٧٣٤٢٤٥.٥١٦.٥٣٧١٥.٥عبدهللا دمحم السيد حسن١٤١٥٦ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٩١٥عصام صالح مجدى دمحم١٤١٥٧ ٥٧.٥

٦٥.٥٣٤٤٩.٥٣٧٢٣٢١٧.٥٣٧١٥.٥عمرو منير السيد شريف١٤١٥٨ ٤٦

٧٩٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٨٣٨١٥.٥فارس عوض متولي السيد١٤١٥٩ ٥٧

٦٢٣٢٤٥٣٨.٥٢٢٥.٥١٧.٥٣٤١٥دمحم احمد عبدالسالم دمحم١٤١٦٠ ٤٨

٧٢.٥٣٠٤٥٣٨٢٣٩.٥١٨٣٨١٥.٥دمحم احمد مصطفى أحمد١٤١٦١ ٥٤

٧٥.٥٣٥٤٩٣٥.٥٢٤٥١٧.٥٣٩١٥دمحم السيد عبدهللا السيد١٤١٦٢ ٥٠

٧٦٣٤.٥٥٢٣٧.٥٢٥٣١٨٣٩١٥.٥دمحم حسن عبدالحق احمد١٤١٦٣ ٥٣

٧٥٣٢.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٨٣٩١٥.٥دمحم صابر فوزى شلبى١٤١٦٤ ٥٣

٧٧.٥٣٦٥٠٣٧.٥٢٥٧.٥١٨٣٩١٥.٥دمحم غمرى عبدالعاطى دمحم١٤١٦٥ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٤٠١٥دمحم وليد مجدى دمحم١٤١٦٦ ٥٦

٦٢٣٠٥٠.٥٣٢٢٢٢.٥١٧٣٦١٥محمود احمد محمود دمحم١٤١٦٧ ٤٨

٦٦٣٢٥٥٣٤٢٣٥١٧٣٤١٥محمود سامي مصطفى سالم١٤١٦٨ ٤٨

٧١.٥٤٠٥٦٣٦٢٥٧.٥١٨٣٥١٥محمود عبدالهادى دمحم السيد١٤١٦٩ ٥٤

٦٥٣٣٥٦٣٦.٥٢٤٠.٥١٧.٥٣٣١٥محمود دمحم محمود دمحم١٤١٧٠ ٥٠

٦٦.٥٣٢.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٤٠١٧.٥٣٢١٥.٥يوسف عبدالجليل عطيه عبدالجليل١٤١٧١ ٤٨

٧٩٤٠٥٨٣٧.٥٢٧٤١٧.٥٣٦١٥.٥يوسف عبدالمنعم اسماعيل السيد١٤١٧٢ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٨٤٠١٧.٥يوسف دمحم السيد حسن١٤١٧٣ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٨٢٧٢.٥١٨٣٩١٦اروة جميل عبدالفتاح دمحم١٤١٧٤ ٥٧.٥

٦٥.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٤١٥اسماء محمود دمحم عبدالونيس١٤١٧٥ ٥١
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٧٠.٥٣٥٥٧.٥٣٨٢٥٢١٨.٥٣٦١٦.٥الشيماء دمحم محمود دمحم١٤١٧٦ ٥١

٦٩٣٤.٥٥٥.٥٣٧٢٤٥.٥١٨٣٥١٧.٥اميره محمود عبدالعظيم سرور١٤١٧٧ ٤٩.٥

٧٢٣٦٥٦٣٦٢٥٢١٨٣٨١٦.٥ايمان دمحم حمدان حسن١٤١٧٨ ٥٢

٧١.٥٣٥٥٨٣٦٢٥٨١٨٣٩١٦ايه احمد دمحم احمد دمحم١٤١٧٩ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٤٥٩٣٦٢٥٩.٥١٨٣٨١٧تقى ابراهيم علي إبراهيم١٤١٨٠ ٥٤

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨.٥٤٠١٨دنيا اسامة دمحم عبدالعظيم١٤١٨١ ٥٩

٧٩٣٧٥٨٣٧٢٦٩١٨.٥٤٠١٦.٥رحمة سالم دمحم احمد١٤١٨٢ ٥٨

٧٨٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨.٥٤٠١٧رحمة عماد دمحم عبدالسالم١٤١٨٣ ٥٨.٥

٧٣.٥٣١.٥٥٥٣٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٧سلوى ممدوح دمحم ابراهيم١٤١٨٤ ٤٥.٥

٧٦٣٧٥٥.٥٣٧٢٥٥١٨.٥٣٧.٥١٧عزة عبدالرحيم دمحم السيد١٤١٨٥ ٤٩.٥

٧٢٣٥.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٨.٥٣٣.٥١٧فاطمه دمحم توفيق دمحم١٤١٨٦ ٥٦

٧٨٣٧٥٢.٥٣٩.٥٢٦٥١٨.٥٣٧.٥١٦.٥فاطمه وليد اسامة احمد١٤١٨٧ ٥٨

٧٢٣٥٥٢.٥٣٨٢٤٧.٥١٨.٥٣٧.٥١٧فريدة توفبق دمحم ابراهيم١٤١٨٨ ٥٠

٧٥٣٢.٥٥٤.٥٣٤٢٤١١٦.٥٣٩١٦مريم عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد١٤١٨٩ ٤٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧٣٧١٨منةهللا عالء حسانين احمد١٤١٩٠ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٧١١٧٣٧١٧منه محمود دمحم محمود١٤١٩١ ٦٠

٧٥٣٦٥٨.٥٣٩٢٦٧.٥١٧.٥٣٩١٧مى دمحم عبدالحميد عبد المجيد١٤١٩٢ ٥٩

٦٨٣١٥٥٣٦٢٣٨١٧.٥٣٤.٥١٧نادية حسن فيصل محمود١٤١٩٣ ٤٨

٧٨.٥٣٨٥٥٣٧٢٦١.٥١٧.٥٣٦١٧نرمين دمحم السيد دمحم١٤١٩٤ ٥٣

٦٧.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٧٢٣٤١٧.٥٣٦١٧.٥نورة ياسر دمحم ابراهيم١٤١٩٥ ٤٦.٥

٦٣٣١.٥٤٩.٥٣٦٢٢٥١٨٣٥.٥١٧.٥نورهان محمود دمحم السيد دمحم متولى١٤١٩٦ ٤٥

٧٠٣٣٥٠٣٦٢٤٢١٨٣٨١٧نيره السيد دمحم دسوقى١٤١٩٧ ٥٣

٦٤.٥٣٢٥١٣٧٢٣٢١٧٣٩١٧.٥هاجر صالح حسينى مسلم١٤١٩٨ ٤٧.٥

٦٤.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٩٢٥١١٧.٥٣٧.٥١٧.٥هاجر فايز عبدالستار فايز١٤١٩٩ ٥٦.٥

٧٨٣٨٥٣.٥٣٩٢٦٠.٥١٧.٥٣٧.٥١٧وفاء سامى حسن شعبان١٤٢٠٠ ٥٢

٧٢.٥٣٧٥٠.٥٣٧٢٤٩.٥١٨.٥٣٦١٥ياسمين السيد احمد عبدالعزيز١٤٢٠١ ٥٢.٥

٦٠٣٢.٥٤٦٣٤.٥٢١٨١٧.٥٣٢.٥١٥يسرا سالمان سلمى جميعان١٤٢٠٢ ٤٥

١٠.٥٠٠٠١٠.٥٠٠٠ممدوح سالم سلمى مسلم٢٢٩١٧ ٠

٥٣٣٧.٥٤٥٣٧٢٢٨.٥٠٣٧١٥.٥حسين عبد الشافى على دمحم٢٢٩١٨ ٥٦
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التل الكبير ٦ أكتوبر ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٤٧٣٠.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٠٦.٥١٦.٥٣٠١٥.٥احمد السيد فوزي عبدالرحمن١٤٢٠٣ ٤٨

٧٦.٥٣٧.٥٥١٣٨.٥٢٥٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٥احمد السيد دمحم جمعه١٤٢٠٤ ٥٠

٤٦.٥٣٠٤٧٣٤.٥٢٠٣١٧.٥٣٢.٥١٥احمد جمال السعيد احمد١٤٢٠٥ ٤٥

٦٥٣٠.٥٤٧.٥٣٥٢٢٩١٧٣٥.٥١٥احمد عطيه السيد عبدالسالم١٤٢٠٦ ٥١

٥١٣٠٤٥٣٣٢٠٤١٧.٥٣٣.٥١٥احمد فهمى عبدالصبور دمحم١٤٢٠٧ ٤٥

٧٢٣٥.٥٥٣.٥٣٤٢٤٨١٨.٥٣٩١٥.٥احمد كمال السيد عطية١٤٢٠٨ ٥٣

٧٢.٥٣٨٥٢.٥٣٣٢٥٢١٦.٥٣٩١٥.٥احمد مروان احمد حسين١٤٢٠٩ ٥٦

٦٠٣١٤٨.٥٣١٢١٥.٥١٦.٥٣٩١٥ادهم دمحم عبدالحميد متولى١٤٢١٠ ٤٥

٦١.٥٣١.٥٤٧.٥٣٢٢١٩.٥١٥٣٦١٥اسامه السيد عبدهللا احمد١٤٢١١ ٤٧

٧٧.٥٣٨.٥٥١٣٥.٥٢٥٥.٥١٥.٥٣٦١٥اسالم حسينى عثمان احمد١٤٢١٢ ٥٣

٧٤.٥٣٧٥١٣٤٢٤٩.٥١٦٣٨١٥بالل رمضان بالل حسين١٤٢١٣ ٥٣

٦٤.٥٣٣٤٦.٥٣٠.٥٢١٩.٥١٥.٥٣٢١٥طالل سيد سالمه غانم١٤٢١٤ ٤٥

٥٠٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٠٤١٥٣٠.٥١٥عبدالعزيز عبدهللا عطية سليم١٤٢١٥ ٤٥

٦٧.٥٣٦.٥٥٣٣٥.٥٢٤٧.٥١٦٣٦١٥عبدهللا يوسف عبدهللا عبدالعال١٤٢١٦ ٥٥

٤٩٣٠.٥٤٥٣٤٢٠٧.٥١٧٣٤١٥فارس عبدهللا دمحم عبدالرحمن١٤٢١٧ ٤٩

٧٤.٥٣٧٥٢٣٥.٥٢٥٤١٧.٥٣٨١٥دمحم احمد عبدهللا دسوقى١٤٢١٨ ٥٥

٧٠.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٤٢٣٦.٥١٥٣٨١٦دمحم السيد عبدالحميد حسن١٤٢١٩ ٥٠

٦٠٣٣٤٦٣٠٢١٥١٥.٥٣٣.٥١٥دمحم الشحات عبدالرازق محمود١٤٢٢٠ ٤٦

٧١.٥٣٧.٥٥٠٣٢٢٣٩١٦.٥٣٧١٥دمحم العربي دمحم متولى١٤٢٢١ ٤٨

٧٧.٥٤٠٥٦٣٩.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٨١٥.٥دمحم ايمن دمحم عواد١٤٢٢٢ ٥٦.٥

٥٣٣١.٥٥٣٣٤.٥٢١٧١٥٣٢.٥١٥دمحم عبدالرحمن دمحم ابراهيم١٤٢٢٣ ٤٥

٦١٣٣٥٤٣١.٥٢٢٤.٥١٥٣٧١٥دمحم عيد احمد علوان١٤٢٢٤ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٧٣١٢٠٦.٥١٦٣٥.٥١٥دمحم كحالوى دمحم على١٤٢٢٥ ٥٠

٥٢٣٢٤٧٣٠٢٠٨١٥.٥٣١١٥دمحم مصطفى يسن دمحم١٤٢٢٦ ٤٧

٤٨٣٤.٥٣٩.٥٣٠١٩٨١٥٣٣.٥١٥دمحم منصور ابراهيم منصور١٤٢٢٧ ٤٦

٧٢.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٤٤.٥١٧٣٥.٥١٥دمحم نصر صادق عبدالمجيد١٤٢٢٨ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٣٣٨.٥٢٦٢.٥١٩٣٩١٦محمود حامد دمحم على١٤٢٢٩ ٥٧

٦٢٣٩٥٢٣٧٢٤٤١٨٣٥١٥.٥يوسف دمحم عبدهللا عبدالعال١٤٢٣٠ ٥٤

٦٨.٥٣٩٥٤.٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٩١٦.٥اسماء غانم عيد يوسف١٤٢٣١ ٥٧

٧٧٣٩٥٤٤٠٢٦٧.٥١٩٣٩١٦.٥االء عبدالحميد عبدالعزيز حسن١٤٢٣٢ ٥٧.٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٩.٥٣٨١٧.٥االء مصطفى يسن دمحم١٤٢٣٣ ٥٩.٥
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٦٧٣٩٤٩.٥٣٩٢٤٦.٥١٨٣٩١٦.٥دينا ناصر عبدالسالم عبدالكريم١٤٢٣٤ ٥٢

٥٠٣٧٤٥٣٠٢٠٧١٧٣٥١٥.٥رحاب سليمان عوض حسين١٤٢٣٥ ٤٥

٧٤.٥٣٨٥٣٣٦.٥٢٦٠.٥١٩٣٩١٥.٥رحمه جمعه دمحم عبدالرازق١٤٢٣٦ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨٢٦٠.٥١٩٣٩١٦سهيله رضا عبدهللا ابراهيم١٤٢٣٧ ٥٥

٧٠.٥٣٩٥٤.٥٣٥٢٥٢١٩٣٩١٦.٥سهيله طاهر الشبراوى السيد١٤٢٣٨ ٥٣

٧٣.٥٣٩٥٠٣٥.٥٢٥٤.٥١٩٣٨١٧شهد رضا السيد ابراهيم١٤٢٣٩ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٣٣٨.٥٢٦١.٥١٩٣٨١٦.٥علياء فتحى دمحم عبدالكريم١٤٢٤٠ ٥٦

٦٢٣٨٣٨.٥٣٤٢٢٨.٥١٩٣٨١٦فاطمه دمحم عطيه دمحم١٤٢٤١ ٥٦

٧٠٣٨.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤٩.٥١٨.٥٣٩١٥مريم حسين موسى حسين١٤٢٤٢ ٥١

٦١.٥٣٩٤٥٣٩.٥٢٤٠١٩٣٨١٦.٥نرمين صالح عبدهللا حسن١٤٢٤٣ ٥٥

٧١٤٠٥٤٣٩.٥٢٥٩.٥١٩٣٨١٥.٥نورهان حسين موسى حسين١٤٢٤٤ ٥٥

٦١٣٠.٥٤٦.٥٣٥٢٢٢١٩٣٧١٦هبه عماد السيد سالم١٤٢٤٥ ٤٩

٧٢.٥٣٩٥٢٣٨٢٥٦.٥١٩٣٩١٦والء دمحم السيد متولى١٤٢٤٦ ٥٥

٥٠٣٧٤٥٣٧٢٢٢.٥٠٣٨١٥ياسر سليمان شحده سالمه٢٢٧١٠ ٥٣.٥

٧٣٣٥٥٣٣٦٢٥٣.٥١٦.٥٣٤١٨سلمي محمود عوض عبدالجيد٢٤٠٠٣ ٥٦.٥
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التل الكبير عمرو بن العاص اإلعداديةاالدارة المدرسة
٥١٣٥٤٨.٥٣٢.٥٢١٤١٧٣١١٥ابراهيم دمحم دمحم السيد١٤٢٤٧ ٤٧

٤٦٣٠٤٥.٥٣٠١٩٦.٥١٥.٥٢٥١٥احمد حمادة محمود جودة١٤٢٤٨ ٤٥

٤٧٣٥٤٩٣٥٢١١١٨٣٥١٥.٥احمد ربيع عبدالحميد دمحم١٤٢٤٩ ٤٥

٧١٣٦٥٤.٥٣٨.٥٢٥٢١٩٣٧١٦احمد سالم دمحم سالم١٤٢٥٠ ٥٢

٥٤.٥٣١٤٨٣٤.٥٢١٥١٧٣١١٥احمد دمحم اسماعيل عبدالرازق١٤٢٥١ ٤٧

٦٤٣٠٥١٣١.٥٢٢٦.٥١٩٣٦١٥احمد دمحم دمحم محمود١٤٢٥٢ ٥٠

٦١.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٢٨١٩٣١١٥ادهم خضرى السعيد دمحم١٤٢٥٣ ٤٦

٧٦.٥٣٦٤٨٣٧٢٤٨.٥١٩.٥٣٧١٥اسالم دمحم السيد فيصل١٤٢٥٤ ٥١

٦٦٣٤.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٩٣٥١٥السيد حسين دمحم عبدالهادي١٤٢٥٥ ٥٢

٧٧٣٦٥٢.٥٣٨.٥٢٥٩١٩.٥٤٠١٥انور دمحم جرير ابراهيم١٤٢٥٦ ٥٥

٧١٣٤٥٠٣٨.٥٢٤٥.٥١٩٣٨١٥حلمى احمد فتحى السيد١٤٢٥٧ ٥٢

٧٧٣٤.٥٥٠.٥٣٨٢٥٤٢٠٣٧١٥زياد محمود دمحم دمحم١٤٢٥٨ ٥٤

٧١.٥٣٤٥٣.٥٣٨٢٥٠٢٠٣٥١٥.٥عبدالرحمن عاشور عبدالعظيم الخولي١٤٢٥٩ ٥٣

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٧.٥٢٥.٥١٥عبدالرحمن عرفه السيد عبدالكريم١٤٢٦٠ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٦٢٥٧٢٠٣٦١٥عبدالعال السيد حسن عبدالعال١٤٢٦١ ٥٤.٥

٧٦٣٥٥١٣٥٢٤٩١٩٣٩١٥.٥عبدهللا دمحم ربيع دمحم عبدالهادي١٤٢٦٢ ٥٢

٧٦.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٤١٧.٥٣٦١٥عمر احمد شحاتة أحمد١٤٢٦٣ ٥٨

٧٢٣٦٥٢٣٧.٥٢٤٨.٥٢٠٣٦١٥.٥عمرو على عكاشة احمد١٤٢٦٤ ٥١

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٩.٥٢٦٢.٥١٩.٥٣٩١٦فارس السيد عواد عودة١٤٢٦٥ ٥٨

٦٢٣٣.٥٥٢٣٩.٥٢٤٢١٩.٥٣٧١٥دمحم ابراهيم حسين عيد١٤٢٦٦ ٥٥

٦٠٣٠٤٩٣٦.٥٢٢٠.٥٢٠٣٩١٥دمحم العزازي السيد سالمة١٤٢٦٧ ٤٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٢٣٨٢٤٧.٥١٨.٥٣٧١٦دمحم بريك مبارك بريك١٤٢٦٨ ٥٢.٥

٧٨٣٧٥٣.٥٣٨٢٦٢.٥١٩.٥٣٨١٥دمحم عبدالعال احمد دمحم١٤٢٦٩ ٥٦

٤٥٢٠.٥٤٥٣٠١٧١.٥١٣٣١١٥دمحم عماد ربيع دمحم١٤٢٧٠ ٣١

٦٩٣١.٥٥٠.٥٣٨٢٣٥١٩.٥٣٨١٥.٥دمحم عواد سعيد سلمى١٤٢٧١ ٤٦

٧١٣٢٥٢٣٧٢٣٨١٩.٥٣٨١٦.٥دمحم فوزى على عبدالستار١٤٢٧٢ ٤٦

٦٠٣٣٥٠.٥٣٨.٥٢٢٧١٩.٥٣٧١٥دمحم محروس دمحم دمحم١٤٢٧٣ ٤٥

٦٣٣٠٤٨٣٧٢١٥١٧٣٥١٥دمحم دمحم سليم دمحم١٤٢٧٤ ٣٧

٧٥.٥٣٤.٥٤٩٣٩٢٤٣١٩٣٦١٥محمود السيد دمحم سالم١٤٢٧٥ ٤٥

٥٠٣٠٤٧.٥٣٢.٥١٩٩١٧.٥٣٣١٥محمود السيد محمود احمد١٤٢٧٦ ٣٩

٥٣٣٨٥٢.٥٣٦.٥٢٢٨.٥١٧٣٧١٥محمود ايهاب مصطفى امين١٤٢٧٧ ٤٨.٥
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٧٠.٥٣٤٥١٣٦٢٤٠.٥١٨.٥٣٨١٧.٥محمود رضا حنفى غمرى١٤٢٧٨ ٤٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٤٣٩.٥٢٦١.٥١٩٤٠١٦محمود عصام فريد السيد١٤٢٧٩ ٥٦

٦٩.٥٣٤٤٩.٥٣٩٢٤٢١٨٣٣.٥١٧محمود دمحم جمعة عيسى١٤٢٨٠ ٥٠

٧٢.٥٣٦٥١.٥٣٩٢٥٠١٩٣٩١٥.٥محمود دمحم عبدهللا دمحم١٤٢٨١ ٥١

٦٠٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٢١٨٣٢١٥نبيل دمحمحمدي ابراهيم امين١٤٢٨٢ ٤٥

٧٢٣٦.٥٥٣٣٦٢٤٩١٩٣٩١٥.٥هانى دمحم حامد راشد دمحم١٤٢٨٣ ٥١.٥

٧٦٣٧.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٧٣٩١٥ياسين احمد منصور دمحم١٤٢٨٤ ٥٨

٧٨٣٥.٥٥٢.٥٣٩٢٦١.٥١٩٣٩١٧يوسف دمحم محسوب على١٤٢٨٥ ٥٦.٥

٧٦٣٩٥٠.٥٤٠٢٦٠١٩.٥٣٩١٧يوسف منير عبدالعزيز مرسي١٤٢٨٦ ٥٤.٥

٧٥٣٨٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٩٣٨١٥.٥اسراء رشاد دمحم عبدالحميد١٤٢٨٧ ٥٤

٤٩.٥٣٠٤٧٣٠٢٠٤١٨٣٧١٥اسماء حسن السيد عبدالرحمن١٤٢٨٨ ٤٧.٥

٤٩٣٣.٥٤٦.٥٣٧٢١٨١٨٣٠١٦اسماء عماد ابراهيم مرسى١٤٢٨٩ ٥٢

٧٨٣٨٥٣٣٨٢٦١١٩٣٧١٧.٥اميره رجب دمحم دمحم١٤٢٩٠ ٥٤

٥٠٣٥.٥٤٧٣٠.٥٢١٥١٧٣٤١٦اميره مؤمن دمحم عبدالوهاب١٤٢٩١ ٥٢

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٠.٥١٩٣٩١٥.٥ايمان على عبدهللا سليم١٤٢٩٢ ٥٦

٧٩٣٧٥٦.٥٣٧.٥٢٦٧١٩٣٩١٦ايه احمد السيد سالم١٤٢٩٣ ٥٧

٧٩٣٨٥٦٣٨٢٦٦١٩٣٨١٧ايه جمال اسماعيل عبدالعال١٤٢٩٤ ٥٥

٥٤٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٠٨١٨٣٦١٥حنان احمد ضاحى عبدالغنى١٤٢٩٥ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٣.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٩٣٧١٥.٥حنين السيد دمحم السيد١٤٢٩٦ ٥٦

٧٨.٥٣٧.٥٥٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٩٣٨١٦رحمه صبحى عبدالعظيم دمحم١٤٢٩٧ ٥٨

٦٠٣٢.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٢٥.٥١٧٣٧١٧رنا حسن السيد السيد١٤٢٩٨ ٥٣

٥٥٣٣.٥٤٥٣١٢١١.٥١٧٣٧١٥رنين دمحم دمحم محمود١٤٢٩٩ ٤٧

٧٩٣٦٥٥٣٩٢٦٥١٨٣٨١٥.٥رويدا سعيد دمحم سعيد١٤٣٠٠ ٥٦

٦٢٣٤٤٨.٥٣٥٢٣٥.٥١٨٣٨١٥.٥شاهندة ابراهيم سالم عيدغانم١٤٣٠١ ٥٦

٦٣٣٦.٥٥٠.٥٣٤٢٣٨١٨٣٩١٥.٥شروق عبدة دمحم احمد١٤٣٠٢ ٥٤

٧٥٣٨.٥٥٣٣٩٢٦٣.٥١٩٣٨١٧صالحة سليمان صالح مصلح الدرز١٤٣٠٣ ٥٨

٥٣٣٥.٥٤٥٣٤٢١٨.٥١٨٣٢١٧غادة احمد عوض اسماعيل١٤٣٠٤ ٥١

٧١٣٣.٥٥٣.٥٣٨٢٥١.٥١٩٣٧١٥غاده محمود عبدالعزيز حسين١٤٣٠٥ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٢٢٠٤٠١٦.٥غرام السيد دمحمحمدي ابراهيم١٤٣٠٦ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٦٨.٥١٩.٥٣٨١٦.٥فادية ياسر سمير بدير ابراهيم١٤٣٠٧ ٥٥.٥

٦٥.٥٣٧٤٩.٥٣٨.٥٢٤١.٥١٩٣٨.٥١٦.٥فاطمه احمد جرير ابراهيم١٤٣٠٨ ٥١

٥٢.٥٣٣.٥٤٦.٥٣٧٢١٨.٥٢٠٣٥١٦.٥فاطمه السيد سعيد جمعة١٤٣٠٩ ٤٩
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٧٨٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣.٥٢٠٤٠١٦.٥فاطمه حسان دمحم سالمة١٤٣١٠ ٥٩.٥

٦٤.٥٣٨٥١٣٥.٥٢٤١١٩.٥٣٩١٦.٥لقاء الهادى حسن العزازى١٤٣١١ ٥٢

٧٣.٥٣٨.٥٤٩٣١.٥٢٤١.٥١٩.٥٣٩١٦مايسة عبدالسالم ابراهيم احمد١٤٣١٢ ٤٩

٧٢٣٨.٥٥١٣٩٢٥٧.٥٢٠٣٨١٦.٥منه سالمة سالمة حمد١٤٣١٣ ٥٧

٦٩.٥٣٨٤٨٣٧٢٤٥.٥٢٠٣٩١٦مني السيد ابراهيم سالمه١٤٣١٤ ٥٣

٦٦.٥٣٥.٥٥٢٣٩٢٤٧٢٠٣٧١٦نرمين السيد سالم عيد غانم١٤٣١٥ ٥٤

٥١.٥٣٧٤٦.٥٣٣.٥٢١٥.٥١٩٣٩١٦نسمة عواد مرازيق عواد١٤٣١٦ ٤٧

٧٨.٥٣٩٦٠٣٩.٥٢٧٧٢٠٤٠١٧نورهان اسماعيل صديق عمر١٤٣١٧ ٦٠

٧٤٣٩٥٢٣٩.٥٢٦١.٥٢٠٣٦١٦هاجر احمد دمحم سيداحمد١٤٣١٨ ٥٧

٤٨٣٠.٥٤٥٣٢١٩٠.٥٢٠٣٣١٦هناء عمرو ربيع دمحم تهامى١٤٣١٩ ٣٥

٦٠.٥٣٤.٥٥١.٥٣٩٢٣١.٥٢٠٣٧.٥١٥يارا احمد دمحم عبدالرحمن١٤٣٢٠ ٤٦

٦٨٣٣.٥٤٧.٥٣٨.٥٢٣٤.٥٢٠٣٧١٥يارا جمعه عبده دمحم حسن١٤٣٢١ ٤٧

٧٦٣٩٥٤.٥٤٠٢٦٤.٥٢٠٣٩١٦ياسمين حامد محمود احمد١٤٣٢٢ ٥٥

٢٠٠١٥١٠٤٥٠٢٠١٥دمحم عبدالعاطي شحاته سيد٢٢٧١١ ٠

٦٢٣٠٥٣.٥٣٣.٥٢٢٨.٥٠٣٤.٥١٥ريهام فتحي السيد دمحم٢٢٧١٢ ٤٩.٥
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التل الكبير القراقرة ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٥٠٣١٤٦٣٧٢٠٩١٨.٥٣٦١٥احمد دمحم السيد بهنسى١٤٣٢٣ ٤٥

٤٦.٥٣٠٤٥.٥٣٥.٥٢٠٢.٥١٨٣٤١٥احمد موسى ابراهيم موسى١٤٣٢٤ ٤٥

٤٤٣١٤٥٣٠١٨٥١٩٣٣١٥احمد يحيى احمد رجب دمحم١٤٣٢٥ ٣٥

٦٨.٥٣٤٥٦٣٧٢٤٤١٩٣٨١٦.٥اسالم هشام عوض هللا دمحم١٤٣٢٦ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٤٥٧.٥٣٧.٥٢٤٣.٥١٩٣٨١٦.٥رامى شريف عوض هللا دمحم١٤٣٢٧ ٤٥

٦٠٣٠٥٠.٥٣٧٢٢٢.٥١٩٣٧١٦.٥زياد محمود سليمان غنام١٤٣٢٨ ٤٥

٥٣٣٠٤٨.٥٣٨٢٠٨.٥١٩٣٧١٦سالمة عبدالحليم شحاتة سيداحمد١٤٣٢٩ ٣٩

٧١٣٣.٥٥٨٣٩.٥٢٥٠١٩٣٧١٦سيف حسام الدين السيد عبدالتواب١٤٣٣٠ ٤٨

٤١.٥٣٠٤٥٣٣١٨٨.٥١٩٣٣١٥.٥عبدالرحمن ابراهيم دمحم سليمان١٤٣٣١ ٣٩

٥٤٣٠٤٥٣٤٢٠٨١٧.٥٣٤١٥عبدالرحمن طه احمد عيد١٤٣٣٢ ٤٥

٥١.٥٣١٤٥٣٦٢٠٥١٨.٥٣٥١٥عبدالرحمن هانى السيد عطية١٤٣٣٣ ٤١.٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٠٤١٩٣٥١٦عبدهللا ايمن يوسف زايد١٤٣٣٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٩١٥٣٨١٦عبدهللا زايد اسماعيل محمود١٤٣٣٥ ٥٠

٦٠٣٠.٥٤٥٣٥٢٢٣١٥٣٤١٦عبدهللا ناصر عبدالمنعم السيد١٤٣٣٦ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٣٥٢٣٨٢٥١.٥١٥٣٧١٧عمر على دمحم عبدالسالم١٤٣٣٧ ٥٦

٦١.٥٣١٤٧.٥٣٣.٥٢٢٥١٥٣٧١٧.٥عيد عامر عيد سالمة١٤٣٣٨ ٥١.٥

٥٢٢٠.٥٤٥٣٠١٩٣١١.٥٣٥١٦فارس عطوة عبدالفتاح عبد الغنى١٤٣٣٩ ٤٥.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٧٢٢٢.٥١٥٣٧١٧دمحم السيد دمحم ابراهيم١٤٣٤٠ ٤٨

٥٤٣٠٤٥.٥٣٦٢١٤١٣.٥٣٣.٥١٧.٥دمحم شعبان عبدالحميد عبد الحفيظ١٤٣٤١ ٤٨.٥

٦٤٣٠٤٧.٥٣٧٢٢٦.٥١٥٣٧١٨دمحم عبدالهادي دمحم عيد١٤٣٤٢ ٤٨

٧٣٣٠٥١٣٨٢٤٥١٥٣٨١٧دمحم ناصر السيد عطية١٤٣٤٣ ٥٣

٧٧٣٢٥٤.٥٣٨٢٥٦١٥٣٩١٧محمود وائل السيد بهنسى دمحم١٤٣٤٤ ٥٤.٥

٦٣٣٠٤٦.٥٣٥٢٢١.٥١٥٣٧١٦مصطفى فراج دمحم حسن١٤٣٤٥ ٤٧

٧٧.٥٣٣٤٩.٥٣٧٢٤٩١٥٣٨١٦.٥نادر دمحم عبدالمنعم السيد١٤٣٤٦ ٥٢

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣٥٢٣٠١٥٣٧.٥١٧.٥وحيد اشرف دمحم سيد عبدالهادى١٤٣٤٧ ٥٢

٦٩٣١٤٥٣٨.٥٢٣٣١٥٣٤١٧.٥اسماء حسن فهمى احمد١٤٣٤٨ ٤٩.٥

٧٤٣١٤٨.٥٣٦.٥٢٣٥.٥١٥٣٤١٨امل خيرى عبدالسالم دمحم١٤٣٤٩ ٤٥.٥

٧٨٣٣٥٦٣٦٢٥٧.٥١٥٣٩١٨.٥اميره ربيع عبيد سالمه١٤٣٥٠ ٥٤.٥

٧٩٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٥١٥٣٧.٥١٨.٥ايمان احمد دمحم ابراهيم١٤٣٥١ ٥٨.٥

٧٩٣٢.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٥٨١٥٣٧١٥.٥رحمه السيد دمحم ابراهيم١٤٣٥٢ ٥٤.٥

٧٨٣٢.٥٥٠.٥٣٧٢٥٠.٥١٧.٥٣٧.٥١٦رحمه دمحم حمدى السيد١٤٣٥٣ ٥٢.٥
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٧٤٣٥٥٢٣٨.٥٢٥٢.٥١٨٣٩١٥روفيده دمحم مصطفى منصور١٤٣٥٤ ٥٣

٧٥٣٥٥٦.٥٣٩٢٥٧.٥١٨٣٨.٥١٦.٥ساره محمود جمال الدين محمود١٤٣٥٥ ٥٢

٧٩.٥٣٩٥٤٤٠٢٦٧.٥١٨٣٨.٥١٦ساره محمود دمحم عبدالسال م١٤٣٥٦ ٥٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٧١٥ساره هاني كامل عودة١٤٣٥٧ ٥٢.٥

٧٧٣٩٥٣.٥٤٠٢٦٥.٥١٨.٥٤٠١٧سالى دمحم عبدالعزيز عبدالسال م١٤٣٥٨ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٢١١٦٣٨١٦.٥شروق السيد منصور السيد١٤٣٥٩ ٤٧

٧٨.٥٣٨.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٩١٨شيرين اشرف ذكريا عوض اللة١٤٣٦٠ ٦٠

٦٣٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٢٠.٥١٧٣٨.٥١٦كريمة عبدالكريم دمحم السيد١٤٣٦١ ٤٦.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٦٧.٥١٨.٥٣٨.٥١٥.٥منار عادل فهمى احمد١٤٣٦٢ ٥٣

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٧.٥٣٨.٥١٥مي السيد سعد عبدالمجيد١٤٣٦٣ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٩٢٠٣٦١٦ندى منصور منصور عواد١٤٣٦٤ ٥٠

٧١٣٠٤٦.٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٨٣٧.٥١٦.٥نسمة خالد ابراهيم سالم١٤٣٦٥ ٥١.٥

٧٢٣٢.٥٥٠٣٤٢٣٩.٥١٧.٥٣٧١٧.٥نورهان عبدالغنى دمحم دمحم١٤٣٦٦ ٥١

٦٨٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٢٧.٥١٧٣٥.٥١٧نورهان عودة سالمة حماد١٤٣٦٧ ٤٨.٥

٦١٣٠٤٥٣١.٥٢١٢.٥٠٣١١٥فاطمة دمحم هالل سويلم٢٢٧١٣ ٤٥
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التل الكبير عمر شاهين اإلعداديةاالدارة المدرسة
٦٩.٥٣٦.٥٤٨٣٧٢٤٨١٥.٥٣٧١٧احمد بسام دمحم دسوقي١٤٣٦٨ ٥٧

٦٧٣٢.٥٤٧٣٥.٥٢٣٣١٥.٥٣٧١٥.٥اشرف دمحم دمحم علي حسين١٤٣٦٩ ٥١

٤١٢١٣٢.٥٣٠١٦٩.٥١١٣٠١٣اشرف محمود دمحم عبدالسميع١٤٣٧٠ ٤٥

٧٥٣٦٥٠.٥٣٩٢٥٤.٥١٦.٥٣٩١٥.٥ذكريا حسن دمحم موسي حميده١٤٣٧١ ٥٤

٦٥.٥٣٤.٥٤٦٣٧٢٢٨.٥١٦٣٨١٥زياد عبده دمحم نبراوي دمحم١٤٣٧٢ ٤٥.٥

٦٨٣٥٤٨٣٨.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٩١٧.٥شهاب طارق دمحم دمحم شلبي١٤٣٧٣ ٥٣

٦٤.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٨٢٣٢.٥١٥٣٩١٧طارق شكري سامي زكريا عامر١٤٣٧٤ ٤٨

٦٩٣٥.٥٤٧.٥٣٨٢٤٠١٥.٥٤٠١٥عبدهللا دمحم فتحي سليم حسن١٤٣٧٥ ٥٠

٧٢٣٦٤٦٣٥٢٤١١٦.٥٣٩١٦على رفعت حسب النبى على دمحم١٤٣٧٦ ٥٢

٦٩٣٦٤٦٤٠٢٤٣.٥١٧٣٩١٥.٥دمحم احمد سليم سليم حسن١٤٣٧٧ ٥٢.٥

٥١.٥٣١٤٥٣٧٢٠٤١٥٣٧١٥.٥دمحم ايهاب نجيب عبدالرحمن١٤٣٧٨ ٣٩.٥

٦٠٣٦.٥٤٧٣٨٢٣٣١٥.٥٣٧١٥دمحم بشري محمود ابراهيم عفيفي١٤٣٧٩ ٥١.٥

٧١٣٨٥٠.٥٣٩.٥٢٥٥.٥١٥.٥٤٠١٥.٥دمحم رجب دمحم حسن١٤٣٨٠ ٥٦.٥

٧٤٣٦.٥٥٤٤٠٢٦٣١٦٣٩١٥.٥دمحم عطيه دمحم دمحم ندا١٤٣٨١ ٥٨.٥

٤٣.٥٣٠.٥٤٥٣٢١٨٢١٥.٥٣٧١٥دمحم دمحم عبدهللا دمحم احمد١٤٣٨٢ ٣١

٧٤٣٦٥٥٤٠٢٥٨.٥١٦٤٠١٥.٥دمحم ياسر حماده دمحم دمحم١٤٣٨٣ ٥٣.٥

٧١.٥٣٧٥٤.٥٤٠٢٥٧١٥.٥٤٠١٦محمود احمد السيد دمحم حسن١٤٣٨٤ ٥٤

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٤٠٢٦٦١٦٣٧١٦محمود احمد فراج عبدالحميد١٤٣٨٥ ٥٨

٥٥٣٢.٥٤٥٣٧.٥٢١٠١٥.٥٣٦١٦محمود السيد انور خلف هللا احمد١٤٣٨٦ ٤٠

٦٧.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٩٢٣٤.٥١٥.٥٣٩١٥محمود ايمن محمود دمحم منتصر١٤٣٨٧ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٥١٩٨.٥١٦٣٣١٥محمود حاتم محمود ابراهيم١٤٣٨٨ ٣٩

٦٩٣٥٥٣.٥٣٥.٥٢٤١.٥١٦٣٨١٥منصور دمحم منصور دمحم السيد١٤٣٨٩ ٤٨.٥

٧١٣٨٥٥.٥٣٩.٥٢٥٩١٥.٥٣٩١٦نور دمحم السيد محمود١٤٣٩٠ ٥٥

٤١.٥٣٠٣٥.٥٣٠١٦٨.٥١٣.٥٣٦١٥هشام دمحم دمحم ابراهيم شادي١٤٣٩١ ٣١.٥

٤٢٣٠٣٦٣٠١٧٠.٥١٥٣٣١٥يوسف الشوادفى فاروق مصطفى١٤٣٩٢ ٣٢.٥

٦٧٣٤٤٥٣٣.٥٢٢٤.٥١٥٣٧١٥.٥يوسف رمضان محمود دمحم١٤٣٩٣ ٤٥

٦٠٣٤٤٦٣٥.٥٢٢١.٥١٧.٥٣٥١٥يوسف شعبان السيد رمضان١٤٣٩٤ ٤٦

٦١.٥٣٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٩١٥.٥ابتسام احمد سليمان عبدالسالم١٤٣٩٥ ٤٦

٧٠٣٨٥٠٣٩.٥٢٥٣١٦.٥٤٠١٦اسراء خالد حسن احمد١٤٣٩٦ ٥٥.٥

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٥٣٩١٦اسراء عبدالوهاب عبد التواب عبد الحفيظ علي١٤٣٩٧ ٦٠

٧٥.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٩٢٦٠.٥١٦٣٩١٦.٥االء السيد علي عطيه السيد١٤٣٩٨ ٥٧
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٥٢.٥٣٢٣٦.٥٢٣.٥١٨٢.٥١٣.٥٣٧١٥.٥اميره محسن دمحم دسوقي عبدالفتاح١٤٣٩٩ ٣٨

٤٣.٥٣٠٣٧٢٢١٧١.٥١٥٣٦١٥اميره دمحم انور خلف هللا احمد١٤٤٠٠ ٣٩

٧٦.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩٢٦٧١٥٤٠١٨اميره دمحم حسن اسماعيل١٤٤٠١ ٥٤.٥

٧٧٣٨٥٩٤٠٢٧٢١٥٤٠١٧اميره وائل دمحم ابراهيم بدري١٤٤٠٢ ٥٨

٧٢٣٦.٥٥١.٥٣٦٢٥٠.٥١٦٣٩١٧.٥دنيا شحته عبدالعظيم حسن مصطفي١٤٤٠٣ ٥٤.٥

٧١٣٦.٥٤٧٣٥٢٤٤١٦.٥٣٩١٦دنيا عبده دمحم نبراوي دمحم١٤٤٠٤ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٩٥٦٣٧٢٦٨.٥١٥٣٩١٦.٥رحمه السيد عبدالحميد دمحم١٤٤٠٥ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٦٢٦٢١٥٣٩١٨رضا سامي زكريا عامر دمحم١٤٤٠٦ ٥٥.٥

٧٠٣٣٥٠٣٥٢٤٣١٥٣٧١٥.٥رضوى حسن علي احمد١٤٤٠٧ ٥٥

٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٨٢٥٧.٥١٦٤٠١٧رنا سامح السيد حسن١٤٤٠٨ ٥٢.٥

٦٨٣٦٤٦٣٠٢٣٦.٥١٥٣٩١٧زينات دمحم ابراهيم السيد ابراهيم١٤٤٠٩ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٣٤٧٣٣٢٣٧.٥١٨٣٩١٨ساره احمد سعد الشحات الغنمي١٤٤١٠ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٥٥٤٠٢٦٣.٥١٧.٥٣٩١٨شروق دمحم جمعه احمد خليل١٤٤١١ ٥٠.٥

٥٤٣٠٤٦٣٠٢٠٥١٧٣٩١٨شرين محسن دمحم دسوقي عبدالفتاح١٤٤١٢ ٤٥

٧٩٣٧٥٢.٥٣٥٢٥٩.٥١٧.٥٣٩١٨عال حسام محمود احمد١٤٤١٣ ٥٦

٧٨.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٨٢٦٣١٦.٥٣٩١٨علياء عماد ابراهيم شافعي١٤٤١٤ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٥٢٤٨١٦٣٩١٧فاطمه وجدي عبدالفتاح ابراهيم عفيفي١٤٤١٥ ٥٣.٥

٧٦٣٤.٥٥٢.٥٣٨٢٥٨١٧.٥٤٠١٧فيفيانا فهد نعيم ميخائيل١٤٤١٦ ٥٧

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٨.٥١٧.٥٣٩١٨مريم حسن دمحم احمد١٤٤١٧ ٥٩

٦٦.٥٣٤٤٥٣١٢٢٦١٧.٥٣٧١٧.٥مريم دمحم ابراهيم شافغي١٤٤١٨ ٤٩.٥

٧٦.٥٣٦٤٦٣٦٢٤٩١٦٣٨١٧منه فوزي محمود دمحم١٤٤١٩ ٥٤.٥

٧١.٥٣١٤٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٨١٧ندي الحسين عبدالقادر حسانين السيد١٤٤٢٠ ٤٧.٥

٦٥٣١٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٩١٨ندي دمحم احمد دمحم عامر١٤٤٢١ ٤٥

٧٨.٥٣٨٥٥٣٧٢٦٤١٦.٥٣٨١٧.٥نورهان هاني ابوساطي عبدالسالم١٤٤٢٢ ٥٥.٥

٣٧.٥٠٣٠١٧٨٤.٥١٧٢٠١٨هاجر الشوادفي عبدالرحمن دمحم١٤٤٢٣ ٠

٧٨٣٦٥٢.٥٣٦٢٥١١٦.٥٣٨١٧هاله هاني مصطفي دمحم١٤٤٢٤ ٤٨.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٨.٥ياسمين دمحم علي دمحم احمد١٤٤٢٥ ٥٥.٥

٥٤.٥٣٠٤٦٣١٢٠٠٠٣١١٧عالء دمحم ابراهيم دمحم٢٢٧١٤ ٣٨.٥

٤٧.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٢٠٣١١٥.٥دمحم حسن دمحم حسن دمحم٢٢٧١٥ ٤٧
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التل الكبير أبو فيصل ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٥٠٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢٠٠١٥.٥٣٣.٥١٥.٥ابراهيم جوده احمد دمحم أحمد١٤٤٢٦ ٤١

٤٢٣٠٤٥٣٣١٩٠١٥٣١١٥.٥ابراهيم مغنم منصور سالم١٤٤٢٧ ٤٠

٥٤٣١٤٥٣٥.٥٢٠٣.٥١٥٣٤١٥.٥تامر دمحم عبدالخالق السيد عبد الخالق١٤٤٢٨ ٣٨

٧٣.٥٣٢.٥٥٢٣٦.٥٢٤٤.٥١٨.٥٣٨١٦حسن صالح حسن عبدالمتعال١٤٤٢٩ ٥٠

٦٢٣٠٤٨٣٠.٥٢١٧.٥١٧.٥٣٣١٥عمر عالء الدين سعد ابراهيم حسن١٤٤٣٠ ٤٧

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٤١٧٣٢١٥فارس احمد دمحم احمد السيد١٤٤٣١ ٤٦

٤٢٢١.٥٤٥٣٠١٨٣.٥١٥٣٠١٥مازن احمد شعبان احمد١٤٤٣٢ ٤٥

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٦١٦٣٧١٥دمحم ايهاب صبحى شعبان١٤٤٣٣ ٤٦

٦٠٢٤٤٥٣٠.٥٢٠٤.٥١٧٣٦١٥دمحم حسن دمحم عبدالعزيز١٤٤٣٤ ٤٥

٤٥٢٣٤٥٢٢١٧٥١٥.٥٣٠١٦دمحم رضا دمحم احمد سليمان١٤٤٣٥ ٤٠

٧٦٣٨٥٣.٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٩٣٧.٥١٦دمحم دمحم السيد خليل خليل١٤٤٣٦ ٥٨.٥

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨١٨٣٧١٥دمحم مصطفى حسام دمحم دمحم١٤٤٣٧ ٤٥

٥٤٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢١١١٦٣٣١٥محمود مصطفى السيد احمد١٤٤٣٨ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢١٤.٥١٧٣٦١٥.٥مصطفى دمحم السيد امام١٤٤٣٩ ٤٩

٦٠٢٦٤٦٣٠٢٠٩١٥.٥٣٦١٦يسري احمد حلمي عبدالحليم١٤٤٤٠ ٤٧

٤٨٢٣.٥٤٥٣٠١٩٤.٥١٦٣٥١٥يوسف رضا علي عبدالرازق١٤٤٤١ ٤٨

٥٣٢٢.٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٨٣٥١٥.٥يوسف يحي عبدالرحمن عبد المقصود١٤٤٤٢ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٨.٥٣٦.٥٢٢٧.٥١٧.٥٣٧١٥اسماء شعبان عبدالعظيم عبد الوهاب١٤٤٤٣ ٤٩

٧٧٣٤٥٩٣٨.٥٢٦٥.٥١٩٣٨١٦ايه خالد عمر سيد١٤٤٤٤ ٥٧

٥١٢٤٤٥٣٠١٩٥١٨.٥٣٤١٥.٥شروق احمد شحته مسلم فوده١٤٤٤٥ ٤٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٨٢٦٩.٥١٨٣٧١٦.٥صباح عبدهللا محروس ابراهيم١٤٤٤٦ ٥٩

٥٠٣٠٤٦٣٠٢٠٥١٨.٥٣٧١٥مرفت سالم الشوادفي احمد١٤٤٤٧ ٤٩

٦٨٣٢٤٥٣١.٥٢٢٩.٥١٧٣٧١٧ندي عبدالمنعم عبد الفتاح احمد١٤٤٤٨ ٥٣

٦٩.٥٣٦٥٠.٥٣١.٥٢٤٢١٨٣٧.٥١٧نهال ناصر دمحم مصطفى١٤٤٤٩ ٥٤.٥

٦٥٣١٤٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٧.٥٣٩١٥.٥هاجر سالم عامر شويهر١٤٤٥٠ ٥٣

٧٣٣٦.٥٥٨٣٩.٥٢٦٦.٥١٩.٥٣٨١٦هدير هانى عزت غندور١٤٤٥١ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٩.٥٣٩.٥١٦يوستينا ماهر عبيد صليب قرياقص١٤٤٥٢ ٥٩

٤٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٩٠٣٣١٥دمحم جميل عبد الفتاح دمحم٢٢٧١٦ ٥٨
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التل الكبير القرين الجديدة ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٤٢.٥٣١.٥٣٩٣٠.٥١٨١١٨٣٢١٥احمد السيد حسن دمحم١٤٤٥٣ ٣٧.٥

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٨٢٢٨١٩٣٦١٥.٥احمد بالل محمود عبدالمنعم١٤٤٥٤ ٤٩

٧٠.٥٣٥٤٧٣٨.٥٢٣٨.٥١٩٣٧١٥احمد دمحم غريب دمحم١٤٤٥٥ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٣٤٥٣٧.٥٢٢٧١٩.٥٣٧١٦ادهم عالء حسن موسى١٤٤٥٦ ٤٩

٧٧٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥٢٠٤٠١٦اسالم مصطفى على طلبه١٤٤٥٧ ٦٠

٦١٣٣٣٦٣١.٥٢٠٧.٥١٩.٥٣٤١٦طارق ابراهيم رمضان دمحم١٤٤٥٨ ٤٦

٦٧.٥٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٥٤.٥٢٠٣٥١٦عبدالرحمن هيثم دمحم هاشم١٤٤٥٩ ٥٨

٦٥٣٤٤٥٣٦.٥٢٣٢١٩.٥٣٨١٥.٥عبدهللا السيد عبدالحليم عبده١٤٤٦٠ ٥١.٥

٦١.٥٣٥٤٥٣٤.٥٢٢٧.٥٢٠٣٧١٦كريم السيد دمحم السيد١٤٤٦١ ٥١.٥

٦٠٣٥٤٥٣٦٢٢١١٩.٥٣٧١٦كريم ضياءالدين السيد دمحم١٤٤٦٢ ٤٥

٧٢.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٩٢٠٣٩١٦دمحم احمد دمحم عبدالقادر١٤٤٦٣ ٥٧

٧٣٣٦.٥٥٣٣٦٢٥١.٥٢٠٣٩١٥.٥دمحم حسين دمحم حسين١٤٤٦٤ ٥٣

٦٥.٥٣٤.٥٤٦٣٦٢٢٨.٥٢٠٣٨١٦دمحم طارق عبدالعزيز فؤاد السيد١٤٤٦٥ ٤٦.٥

٦٠٣٢٤٥٣٧٢١٩١٩٣٥١٥دمحم عادل جالل عبدالمجيد١٤٤٦٦ ٤٥

٦٧٣٦.٥٥٣٣٩٢٥٢١٩٣٨١٦دمحم فرج دمحم عبدالحفيظ١٤٤٦٧ ٥٦.٥

٥٣٣٦.٥٤٥٣٠.٥٢١٠٢٠٣٨١٥دمحم فوزى حسين دمحم١٤٤٦٨ ٤٥

٦٦٣٥٣٦٣٢٢١٥.٥١٩٣٧١٦محمود السيد دمحم على دمحم١٤٤٦٩ ٤٦.٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢١٥.٥١٧.٥٣٠١٦.٥محمود سامى حسين عبدربه١٤٤٧٠ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٨٣٤١٦محمود سامى على دمحم١٤٤٧١ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٢١٨.٥٣٤١٦محمود عاطف عبدالرحمن السيد١٤٤٧٢ ٤٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩٤٠١٧محمود دمحم على على نور١٤٤٧٣ ٦٠

٤٥٣٠٣٤.٥٢٠.٥١٦٥١٣٣٠١٥مصطفى ابراهيم محمود عطية١٤٤٧٤ ٣٥

٤١.٥٣٠٣٢.٥٢٢١٥٧.٥١٥٢٤١٥يحي دمحم السيد دمحم١٤٤٧٥ ٣١.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٦٢٥٢١٨٤٠١٧.٥اروى ابراهيم دمحم على١٤٤٧٦ ٥٠.٥

٧٨.٥٣٨٥٨٤٠٢٧٤.٥١٩٣٥١٦.٥اروى دمحم على دمحم جمال على١٤٤٧٧ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٣١٩٣٩١٦اسراء دمحم عبدالرحمن طه١٤٤٧٨ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٤.٥٤٨٣٥.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٥١٦اسماء السيد دمحم على١٤٤٧٩ ٤٧

٧٩٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠١٩.٥٣٩١٧اسماء ايمن دمحم محمود١٤٤٨٠ ٥٨.٥

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٦١٩٤٠١٦اسماء ناجى محمود حسن١٤٤٨١ ٦٠

٦٨.٥٣١٤٦.٥٣٣٢٢٤١٨.٥٣٨.٥١٥.٥االء عادل عبدالمعبود دمحم١٤٤٨٢ ٤٥

٧٢.٥٣٤٤٥.٥٣٤٢٣١١٨٣٧.٥١٦االء دمحم دمحم على١٤٤٨٣ ٤٥
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٧٥.٥٣٤.٥٥٠٣٤٢٤١.٥١٨.٥٣٧١٥.٥اميره ايهاب حسن عثمان١٤٤٨٤ ٤٧.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٠٣٧٢٤٨.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥اميره عبدالحميد عبدهللا على١٤٤٨٥ ٤٨.٥

٧٩٣٦٥٢٣٨٢٥٩.٥١٩٣٩١٦ايمان عالء جودة عبدالرحمن١٤٤٨٦ ٥٤.٥

٦٩٣٠٤٥٣١٢٢٣١٧.٥٣٩١٥ايه عاطف دمحم عبدالقادر دمحم١٤٤٨٧ ٤٨

٧٧٣٢.٥٤٧٣٧.٥٢٣٩١٨.٥٤٠١٥.٥بسملة دمحم اشرف دمحم حسين١٤٤٨٨ ٤٥

٧٧.٥٣٦٥٢٣٩.٥٢٥١١٨.٥٣٩١٥جميله دمحم السيد على١٤٤٨٩ ٤٦

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩٣٩١٦رؤى احمد حسن محمود١٤٤٩٠ ٦٠

٦٧٣٣.٥٥٤.٥٣٣.٥٢٤٣١٩.٥٣٨.٥١٦.٥زينب على دمحم على١٤٤٩١ ٥٤.٥

٦١٣٠٥٣.٥٣٠.٥٢٢١.٥١٩٣٧.٥١٦سالى هانى حسن داود١٤٤٩٢ ٤٦.٥

٧٦٣٥.٥٥٧٣٩.٥٢٦٠.٥١٩.٥٣٧.٥١٥.٥شروق محمود حسن ابراهيم١٤٤٩٣ ٥٢.٥

٦٤.٥٣٠٤٨.٥٣٦.٥٢٢٩.٥١٨.٥٣٩١٥.٥شرين دمحم محمود فرحات١٤٤٩٤ ٥٠

٧٧.٥٣٣٥٣.٥٤٠٢٦٢١٩٣٩١٦شهد دمحم اسماعيل محمود١٤٤٩٥ ٥٨

٧١٣٠٤٥.٥٣٣.٥٢٢٥١٧.٥٣٨.٥١٧شيماء دمحم عبدالفتاح طه١٤٤٩٦ ٤٥

٧٢٣٢.٥٥٢٣٥٢٤٢١٩٣٩١٨طعمه دمحم ابراهيم طه١٤٤٩٧ ٥٠.٥

٧٩٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٩.٥٣٧.٥١٨.٥مريم خالد ابراهيم دمحمى١٤٤٩٨ ٦٠

٧٥.٥٣٩٥٧٣٧٢٦٢.٥١٩٣٨١٨مريم صفوت صابر جاد١٤٤٩٩ ٥٤

٧٩٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٩.٥٣٨.٥١٨.٥منةهللا حسن دمحم على١٤٥٠٠ ٦٠

٦٩٣٥.٥٤٧.٥٣٥٢٤٣١٩٣٧١٩منه وحيد حسنى دمحم١٤٥٠١ ٥٦

٧٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٩.٥٢٦١١٩.٥٤٠١٨مني محمود دمحم عبدهللا١٤٥٠٢ ٥٨

٦٣٣٤٤٨٣٠.٥٢٢٨.٥١٩.٥٣٩١٨.٥ندى عبدالعزيز السيد اسماعيل١٤٥٠٣ ٥٣

٥٠٣٠٤٥٣١٢٠١١٨.٥٣٧.٥١٦نرمين دمحم سليمان مهدى١٤٥٠٤ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٦٧٢٠٣٨١٧.٥نفين على دمحم على١٤٥٠٥ ٥٧

٧٩٤٠٥٠٣٩٢٦٤.٥١٩.٥٣٨.٥١٧نيرة احمد فوزى حسن١٤٥٠٦ ٥٦.٥

٧٦.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣٢٠٣٩١٧نيرة النميرى على دمحم١٤٥٠٧ ٥٨.٥

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٢.٥٢٠٣٩١٧.٥هاجر وهبه شحاته بكرى١٤٥٠٨ ٥٩.٥

٧٧٤٠٥٥٤٠٢٧٠.٥٢٠٣٧١٧.٥هيدى دمحم دمحم حسين١٤٥٠٩ ٥٨.٥

٤١٢٢٣٦.٥٢٠١٥٠.٥٠٣٠١٦محمود دمحم محمود فرحات٢٢٧١٧ ٣١
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التل الكبير العهدة اإلعداديةاالدارة المدرسة
٤٤٣٠.٥٤٦٣٠١٩٥.٥١٦٣٠.٥١٥.٥ابراهيم سعيد يحي عبدالجواد١٤٥١٠ ٤٥

٧٠٣٣.٥٤٧.٥٣٣٢٣٠.٥١٦٣٤.٥١٥.٥ابراهيم عاطف حسن قطب سليم١٤٥١١ ٤٦.٥

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٦٣٠١٥احمد ابراهيم حسان سعيد١٤٥١٢ ٤٥

٤٥.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٠١٩٩.٥١٦٣٠.٥١٦احمد السيد عبدالفتاح عبدالحميد١٤٥١٣ ٤٦

٥١.٥٣٠٣٩٣٠١٩٥.٥١٦٣١١٥اسامة مسعد دمحم احميدان١٤٥١٤ ٤٥

٤٣٣٠٣٤.٥٢٠١٦٠.٥١٦٢١١٥اسامه طارق دمحم بدوي١٤٥١٥ ٣٣

٥٣٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٠١٥.٥اسالم ثروت زكي حسيني١٤٥١٦ ٤٥

٥٠٣٣٤٥٣٠٢٠٣١٦.٥٣٢١٨اسالم رباح علي دمحم دمحم١٤٥١٧ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٤٣٩٢٥٥.٥١٧.٥٤٠١٨اسالم سالم السيد دمحم سالم١٤٥١٨ ٤٨

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٦٣٣.٥١٥السيد اشرف الشحات السيد١٤٥١٩ ٥٠.٥

٤٥٣٢.٥٣٨٣٧١٩٧.٥١٨٢٥١٥السيد هاني دمحم السيد دمحم١٤٥٢٠ ٤٥

٧٣٣٤.٥٥١٣١٢٤٠.٥١٨٣٨١٥.٥بدري حماد بدري دمحم ابراهيم١٤٥٢١ ٥١

٦٥.٥٣٠٤٦٣٢٢١٨.٥١٦.٥٣٣.٥١٦حماده عبدالنبي محمود دمحم١٤٥٢٢ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٨٣١١٥.٥خالد عيد عبدالفتاح دمحم١٤٥٢٣ ٣٥

٤٥٣٠٤٦٣٠١٨٨.٥١٧٣٠١٥خالد مجدى ابراهيم السيد حمدان١٤٥٢٤ ٣٧.٥

٧٢٣٤.٥٥٠.٥٣٩٢٤١١٦.٥٣٩١٦سالم هالل السيد دمحم سالم١٤٥٢٥ ٤٥

٧٠٣٧٥٠.٥٣٧٢٤٧١٧.٥٣٧.٥١٨شرف الدين دمحم احمد حسين١٤٥٢٦ ٥٢.٥

٦٥.٥٣٤٤٧٣٠٢٢٦.٥١٥٣٧.٥١٧عبدالخالق عمرو عبدالرحمن عبدالمجيد١٤٥٢٧ ٥٠

٧٥.٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٥٨١٥٣٥١٥عبدالرحمن صالح حسن اسليم١٤٥٢٨ ٥٢.٥

٦٠٣٣٤٦.٥٢٣٢١٢.٥١٥٣٤.٥١٦.٥عبدالرحمن دمحم سالم عايد١٤٥٢٩ ٥٠

٥٣٣١٤٥.٥٣٠٢٠٦.٥١٦.٥٣٥١٥.٥عبدالسالم عطية عبدالسالم منصور١٤٥٣٠ ٤٧

٥٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٧٣٠١٥.٥عبدهللا عامر عبدهللا عطية١٤٥٣١ ٤٧

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٨٣٤.٥١٦.٥علي عاطف علي عبدالجواد١٤٥٣٢ ٥٠

٦٧.٥٣٤٤٧٣٢٢٢٩.٥١٨.٥٣٨١٦.٥علي عبدهللا علي دمحم عبدالوهاب١٤٥٣٣ ٤٩

٧٤.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٨٣٦١٦.٥عمر اسليمان عوده احميدان١٤٥٣٤ ٥٠.٥

٦٩٣٢.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٣٤.٥١٨٣٨١٦عمر عبدالعزيز عبد السالم احمد١٤٥٣٥ ٥٣

٦٠٣٠.٥٤٧٣٠٢٢٠.٥١٧.٥٣٥.٥١٥.٥فادي على سالم اسليم١٤٥٣٦ ٥٣

٧٤.٥٣٣٤٩.٥٣٤٢٤٤.٥١٧٣٦.٥١٨.٥فارس طلعت حسين سلمان١٤٥٣٧ ٥٣.٥

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٧٣١.٥١٧.٥فتحي ماهر فتحي دمحم١٤٥٣٨ ٤٦

٦٦٣١٤٥٣٠٢١٩١٧٣٤.٥١٧.٥كرم حماده عبدالحميد عبد العزيز١٤٥٣٩ ٤٧

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٣١.٥٢٠٩.٥١٧٣١.٥١٧.٥مازن اسماعيل سليمان سالم١٤٥٤٠ ٤٩
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٦٠.٥٣٣٤٥٣٠.٥٢١٦١٦.٥٣٤١٧.٥دمحم احمد جمعة حمد١٤٥٤١ ٤٧

٦٨٣٣.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٣٣١٧.٥٣٥١٧دمحم حامد السيد جمعه١٤٥٤٢ ٥٠.٥

٥٠٣٠٤٥٣٠٢٠١١٧٣٤١٥دمحم حسام دمحم متولي١٤٥٤٣ ٤٦

٦٦.٥٣١٤٥٣٢٢٢٤١٧٣٥١٦دمحم حسن دمحم حسن١٤٥٤٤ ٤٩.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٧٣٤١٥دمحم سامي عبدالعزيز عبد الرحمن١٤٥٤٥ ٤٥

٧٣.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٧٣٩١٦دمحم سليمان حسن سليمان١٤٥٤٦ ٤٨.٥

٥٠.٥٢٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٦.٥٣٠١٥دمحم صالح حسين موسى١٤٥٤٧ ٤٥

٤٣.٥٢٣.٥٤٥٢٣.٥١٧٢.٥١٧٣٠١٥دمحم فوزي علي عبدالكريم١٤٥٤٨ ٣٧

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٩١٧٣٠.٥١٥دمحم محمود علي دمحم عبدالوهاب١٤٥٤٩ ٤٩

٦٣.٥٣٤.٥٥٢٣٨.٥٢٤٢.٥١٧٣٠١٥دمحم مصباح حسن حسن١٤٥٥٠ ٥٤

٦٠٣٣.٥٥٠٣٧٢٢٦.٥١٧٣٣١٥دمحم مصطفى السيد دمحم١٤٥٥١ ٤٦

٧٠.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٥٠١٧٣٥.٥١٥دمحم مهدي محمود امين١٤٥٥٢ ٤٧

٤٩.٥٣١.٥٤٥٣١٢٠٢١٦.٥٣٣١٦دمحم يوسف سليمان حسين١٤٥٥٣ ٤٥

٦٢٣١.٥٤٦.٥٣١٢١٦١٦.٥٣٠.٥١٦محمود شريف عبدالرحمن عبدالمجيد خشبة١٤٥٥٤ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠١٩٩.٥١٧٣٠١٦محمود هشام صقر حسين١٤٥٥٥ ٤٠.٥

٦٨٣٣٥٢.٥٣٦٢٣٤.٥١٧٣٢١٥يوسف سعيد حسن اسليم١٤٥٥٦ ٤٥

٧٨٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٥١٦.٥يوسف سمير عبدالهادي امين١٤٥٥٧ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٢٣٩.٥٢٥٧.٥١٧٣٥.٥١٦.٥اسراء عيد عبدالحليم عبد العظيم١٤٥٥٨ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٢٣٩.٥٢٥٩١٧.٥٣٨.٥١٦.٥اسماء سليمان حسن عبدهللا١٤٥٥٩ ٥١.٥

٧٦٣٦.٥٥٤٣٩.٥٢٥٦.٥١٧٣٨.٥١٦.٥االء عماد الدين حمدان عبدالحميد١٤٥٦٠ ٥٠.٥

٥٢٣١.٥٤٧٣٥٢١١١٧٣٢.٥١٥امل ابراهيم دمحم ابراهيم١٤٥٦١ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٩٥٩.٥٣٩٢٧٦١٧٣٨.٥١٧ايمان عادل عبدالغنى عطيه عتمان١٤٥٦٢ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٦حنان السيد دمحم السيد١٤٥٦٣ ٦٠

٧٩.٥٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٩١٧.٥٣٣.٥١٦خلود دمحم حسن دمحم١٤٥٦٤ ٥٦

٦٦.٥٣٤.٥٥٢٣٩٢٤٠١٧.٥٣٤١٦.٥دنيا ايهاب ابراهيم عبدالفتاح١٤٥٦٥ ٤٨

٥٠٣٢.٥٤٨.٥٣٢٢٠٨١٧.٥٣٠١٥دينا الصادق عبدالفتاح دمحم١٤٥٦٦ ٤٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٩٢٤٣.٥١٧٣٦١٧دينا ربيع عبدالظاهر دمحم١٤٥٦٧ ٤٥

٧١٣٠٥٤٣٧٢٤٣١٧.٥٣٨١٥.٥رحمه حسن دمحم دمحم موسى١٤٥٦٨ ٥١

٦٤٣١٥٠.٥٣٦٢٢٦.٥١٧٣٤١٥.٥رقيه صالح حسين موسى١٤٥٦٩ ٤٥

٦١.٥٣٢٤٥.٥٣٤٢٢٣١٨.٥٣٧١٦رنا رياض فكري السيد دمحم١٤٥٧٠ ٥٠

٧٥٣٧.٥٤٨٣٦٢٤٨.٥١٦.٥٣٦١٦.٥رويدا مصطفى امين سليمان١٤٥٧١ ٥٢

٦٥.٥٣٣٤٥.٥٣٢٢٢٢.٥١٦.٥٣٤١٥ريهام سامي عبدالهادي امين١٤٥٧٢ ٤٦.٥
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٦٠٣٤٤٥٣٠٢١٤.٥١٨.٥٣٦١٥زهراء رشدي عيد دمحم سالم١٤٥٧٣ ٤٥.٥

٧٤٣٨٥٦٤٠٢٦٦١٩٣٨١٧.٥زينب سعد عبدالحليم عبدالعظيم١٤٥٧٤ ٥٨

٥٢.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٤.٥١٨٣٣١٧سوزان الصادق قطب حسن١٤٥٧٥ ٤٦

٧٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨٢٦٣١٨٣٧١٨شوق حافظ دمحم شوقي عبدالعزيز١٤٥٧٦ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٧.٥١٨٣٧١٦.٥شيماء سعيد عيد دمحم سليم١٤٥٧٧ ٦٠

٤٥.٥٢٢٣٥٢١١٦٠.٥١٦٣١١٥عزيزه عبدالقادر دمحم سعدون١٤٥٧٨ ٣٧

٧٣٣٧٥١.٥٣٧٢٥٢.٥١٨٣٧١٦.٥مروه حافظ فؤاد دمحم١٤٥٧٩ ٥٤

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٧.٥٣٤.٥١٥.٥مريم صالح حسين موسى١٤٥٨٠ ٤٧

٦٨.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٧١٧٣٦١٥مريم دمحم عيد دمحم سالم١٤٥٨١ ٥٠

٦٣٢٤.٥٤٦٣٠٢١٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٥منه ابو شومان دمحم نجيب١٤٥٨٢ ٥٢

٧٧.٥٣٧٥١٣٩٢٥٩.٥١٨٣٨.٥١٧منى دمحم محمود علي١٤٥٨٣ ٥٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٦١٨٣٧١٥.٥ندى صابر السيد جمعة١٤٥٨٤ ٤٨

٤٨٣٠٤٥٢٣١٩١١٨٣٤١٧نرمين دمحم عبدالواحد دمحم١٤٥٨٥ ٤٥

٧٦.٥٣٧٥٤٣٧٢٦٣.٥١٦.٥٣٧١٥.٥نورا دمحم محسن حسن منصور١٤٥٨٦ ٥٩

٦٧.٥٣٥.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣٧١٧.٥٣٤.٥١٥.٥هاجر عبدالرحمن عبدربه امين١٤٥٨٧ ٥٣

٦٦٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٧٣٦١٥هبه حاتم حسن سليمان دمحم١٤٥٨٨ ٥٠

٦٧٣٠٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٤١٦ورده دمحم سمير سالم١٤٥٨٩ ٤٧

٧٦.٥٣٥٥٤٣٥.٥٢٥٨١٥.٥٣٤.٥١٥وعد موسى سليمان عبدالرحمن١٤٥٩٠ ٥٧

٦٦٣٠٤٥٣١.٥٢١٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٥والء دمحم فؤاد دمحم دمحم١٤٥٩١ ٤٦

٦٦٣٣٤٧.٥٣٦.٥٢٣٥١٥٣٦.٥١٥والء يسري دمحم شوقي عبدالعزيز١٤٥٩٢ ٥٢

٧٢٣٠.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٤.٥١٥.٥٣٥.٥١٥يارا سعيد فكري السيد١٤٥٩٣ ٥٥

٦٨٣٥٤٨.٥٣٣.٥٢٣٥٠٣٠.٥١٥ربيع دمحم دمحم العبد٢٢٧١٨ ٥٠

٦٤.٥٣٤٤٩٣٣.٥٢٣٦٠٣٢.٥١٥.٥منار حسين مسلم حسين٢٢٧١٩ ٥٥
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التل الكبير المجاهدين العرب ع تعليم أساسى االدارة المدرسة
٦٠٣٠٤٨٣٤.٥٢٢٨.٥١٥٣٢١٥امجلي خليل عواد سليم١٤٥٩٤ ٥٦

٤١.٥٣٠٤٥٣١.٥١٨٥.٥١٥٣٠١٥بالل دمحم سليمان جمعان١٤٥٩٥ ٣٧.٥

٥٣٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٢١٥٣٣١٥خالد فاضل سلمى مطير١٤٥٩٦ ٤٠.٥

٤٤٢٥٤٥٣٣.٥١٨٤.٥١٦٢٣١٥سعيد فرحان عليان سالم١٤٥٩٧ ٣٧

٤٨.٥٢٥٤٥٣١.٥١٨٣.٥١٦٣٠١٥طه دمحم سلمي مطير١٤٥٩٨ ٣٣.٥

٤١.٥٢٦٣٥٣٠١٧٠.٥١٥٣٠١٢عادل دمحم عايد عتيق١٤٥٩٩ ٣٨

٤١٢٦٣٩٣٠١٧٦.٥١٥٣٠١٥عبدهللا سلمان سالم عيد١٤٦٠٠ ٤٠.٥

٤٤٣٠٤٥٣٠١٩٤١٥٢٢.٥١٥عصام علي عبدالحفيظ مشرف١٤٦٠١ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣١٢١٤.٥١٥.٥٣٠١٥عمار ياسر عبدهللا محسن١٤٦٠٢ ٤٨

٦٤.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٢٢٢٤.٥١٦.٥٣٠١٥فارس دمحم جوده سالم١٤٦٠٣ ٤٦

٤٧.٥٣١٤٥٣٢٢٠٠.٥١٥.٥٣١١٦ماهر كريم عواد سليم١٤٦٠٤ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٦٣١.٥٢١٧١٦.٥٣٠١٥مجدي سليمان عواد سليم١٤٦٠٥ ٤٧

٥١٣١٤٥٣١.٥٢٠٣.٥١٥٣٠١٥دمحم سالم سليمان علي١٤٦٠٦ ٤٥

٤١٢٥.٥٣٦.٥٣٠١٦٩١٥٢٤١٥دمحم طارق سمير دمحم١٤٦٠٧ ٣٦

٦٢٣٦.٥٥٠٣٦.٥٢٣٨١٨.٥٣٢.٥١٥.٥دمحم ياسر عبدهللا محسن١٤٦٠٨ ٥٣

٤٣٢٥.٥٤٦٣٤.٥١٩٧١٧.٥٣٠١٢محمود حمدان سليمان حمدان١٤٦٠٩ ٤٨

٦١٣٠.٥٥١.٥٣٤٢٢٧١٨٣٢.٥١٥هاشم حسين عواد سليم١٤٦١٠ ٥٠

٦٨٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٢٦١٧.٥٣٣١٦.٥يوسف خالد عوده عتيق١٤٦١١ ٤٨

٦٨.٥٣١.٥٥٤.٥٣٦٢٣٩.٥١٧.٥٣٧١٥احالم ابراهيم حمد سالمان١٤٦١٢ ٤٩

٥٢٣٠٤٨.٥٢٣٢٠٠.٥١٨.٥٣٣١٥.٥اسراء جمعة عايد سالم١٤٦١٣ ٤٧

٤٥.٥٣٠٤٨.٥٢١١٨١١٨٣٠١٥ايه دمحم امبارك امطير١٤٦١٤ ٣٦

٦٤٣٣٥٥.٥٣٤٢٣٨.٥١٨.٥٣٤١٦.٥روشان ايمن على عبدالغفار١٤٦١٥ ٥٢

٦٨.٥٣١.٥٥٥٣٥.٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٦.٥١٥سميه حسن سالم حسن١٤٦١٦ ٤٩

٥١.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٠٠١٧٣٤١٥شهد عيد سلمي امطير١٤٦١٧ ٣٦

٤٥.٥٢٤.٥٤٨٣٠١٩٣١٦.٥٣٠١٦فاطمه سليمان زيدان دمحم١٤٦١٨ ٤٥

٦٦.٥٣١٤٩.٥٣٠٢٢٥١٧٣٦١٥.٥مروة سالمان سالمة حامد١٤٦١٩ ٤٨

٦١٣٣٤٥.٥٣٤.٥٢٠٧١٦.٥٣٠١٢منار سالمة سيد عارف١٤٦٢٠ ٣٣

٧٠.٥٣٨٥٥.٥٤٠٢٥٥١٨٣٨١٦منى حسين سالمه دمحم١٤٦٢١ ٥١

٦١٣٠.٥٥١٣٥.٥٢٢٣١٨.٥٣٣١٦مني حماد سالم عيد١٤٦٢٢ ٤٥

٦٤.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٤٦١٨.٥٣٨١٦هنادى ايمن على عبدالغفار١٤٦٢٣ ٥٤

٦١.٥٣٠.٥٥٠.٥٣٠٢١٧.٥١٨٣٤.٥١٥هند عيد موسى حماد١٤٦٢٤ ٤٥
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٦٦٣١٥٠.٥٣١٢٢٨.٥١٧.٥٣٤١٥وفاء حميد حسين سالم١٤٦٢٥ ٥٠
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التل الكبير منشية السعادة ع تعليم اساسياالدارة المدرسة
٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٨٩.٥١٧.٥٣٠١٢.٥ابراهيم سليمان عوده عيد١٤٦٢٦ ٣٧

٠٠٠٠٠٠٢٠٠احمد دمحم عايد ادمحم١٤٦٢٧ ٠

٤٢.٥٢٦٣٦٣٠١٦٨١٦.٥٣٠١٣.٥ايمن عادل سالم ناصر١٤٦٢٨ ٣٣.٥

٤٢.٥٢٥.٥٣٧٣٠١٧١.٥١٧٣٠١٣.٥سليمان خالد سليمان مسلم١٤٦٢٩ ٣٦.٥

٤٢٢٥٣٤٢٣١٥٥.٥١٦.٥٣٠١٣سويلم دمحم سويلم نظير١٤٦٣٠ ٣١.٥

٤٥٢٥٣٨.٥٣٠١٧١.٥١٨٣٠١٣.٥عبدالرحمن رمضان دمحم دمحم اسماعيل١٤٦٣١ ٣٣

٤٥.٥٢٦٣٦.٥٣٠١٧٤١٨٣٠١٥عبدالرحمن سالم عايد ادمحم١٤٦٣٢ ٣٦

٥١٣٠٤٥٣٠١٩٣١٨٣٣١٥دمحم السيد خليل دمحم١٤٦٣٣ ٣٧

٤٧.٥٣٠٣٥.٥٢٣١٧١.٥١٧٣٢١٣دمحم على غانم اسليم١٤٦٣٤ ٣٥.٥

٦٠٣١٤٦٣٠٢٠٥١٨٣٤١٥دمحم مصطفي خليل دمحم١٤٦٣٥ ٣٨

٤٧٣٠٣٨٢٢١٧١.٥١٦٣١١٣يونس دمحم عوده مسلم١٤٦٣٦ ٣٤.٥

٦٧٣٦.٥٤٧.٥٣٢٢٢٨١٨٣٩١٥اسراء عودة شريف مسلم١٤٦٣٧ ٤٥

٦٨٣٥.٥٤٨.٥٣٠٢٢٧١٨٣٧١٦.٥اسماء محمود دمحم عبدالحكيم١٤٦٣٨ ٤٥

٦٤.٥٣٦.٥٤٦٣١٢٢٣١٨٣٧١٦اميره السيد دمحم علي١٤٦٣٩ ٤٥

٥٣.٥٣٠.٥٣٧.٥٣٠١٨٦١٧.٥٣٣.٥١٥ايمان عياد محارب عليان١٤٦٤٠ ٣٤.٥

٦٠٣٣.٥٣٨.٥٣٠١٩٧.٥١٧٣٤.٥١٣.٥خلود سالم عبدهللا مسلم١٤٦٤١ ٣٥.٥

٦٢.٥٣١.٥٣٧٣٠١٩٥١٨٣٤١٥شروق اسماعيل جديع عيد١٤٦٤٢ ٣٤

٥٣٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٨٣٥.٥١٣.٥مريم على السيد سليمان١٤٦٤٣ ٣٤.٥

٠١٦٧١١٤٩١٨٣٦١٦هال عبدالنبي عبدهللا مسلم١٤٦٤٤ ١٥
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التل الكبير الشيخ على البعلى اإلعداديةاالدارة المدرسة
٠.٥٠٠٠٠.٥١٠٢٠١٠ابراهيم السيد ابراهيم احمد١٤٦٤٥ ٠

٧٦٣٩.٥٥٢.٥٣٧٢٥٤.٥١٩٣٩١٧ابراهيم حسن دياب عبدهللا١٤٦٤٦ ٤٩.٥

٥٥.٥٣٧٤٦٣٣٢١٧.٥١٨.٥٣٦١٥.٥ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم عطيه١٤٦٤٧ ٤٦

٦٨.٥٣٦.٥٤٦٣٣٢٣١١٨٣٣.٥١٥احمد ابراهيم على احمد دمحم١٤٦٤٨ ٤٧

٧٦.٥٣٨٥٥٣٩٢٥٩١٨٣٩١٥.٥احمد ايمن احمد عبدالحميد١٤٦٤٩ ٥٠.٥

٤٧٣١٥١.٥٣١٢٠٦١٨٣٤١٥احمد بدر سليمان بدر١٤٦٥٠ ٤٥.٥

٤٧٣٤.٥٤٩٣٦.٥٢٢٠١٨.٥٣٧١٨احمد رجب سليمان علي١٤٦٥١ ٥٣

٤٤٣١.٥٤٥.٥٣٠١٩٦١٧.٥٣٠١٥احمد رمضان صابر احمد١٤٦٥٢ ٤٥

٤٤٣١.٥٤٥٣١٢٠٥.٥١٨٣٥١٥.٥احمد سعد دمحم دمحم١٤٦٥٣ ٥٤

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٤٠١٨احمد سليمان احمد دمحم١٤٦٥٤ ٦٠

٧٧٣٩٥٥٤٠٢٦٩١٨٣٩١٨.٥احمد صالح سالمة احمد١٤٦٥٥ ٥٨

٤٨٣٧.٥٤٨٣١.٥٢١٧١٧.٥٣١١٧احمد طارق دمحم ابراهيم١٤٦٥٦ ٥٢

٤٦٣٠٤٥.٥٢٣.٥١٩٧١٨.٥٣٠١٦احمد علي دمحم علي١٤٦٥٧ ٥٢

٧٢.٥٣٧٤٨.٥٣٦.٥٢٤٦.٥١٩٣٧.٥١٨احمد دمحم عبدالمنعم دمحم سليمان١٤٦٥٨ ٥٢

٧٠.٥٣٨٥١.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٩٣٦١٦.٥احمد يونس عبدالحميد عبد الحميد١٤٦٥٩ ٥٦

٧٣٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٥٧١٩٣٧١٦.٥اسالم حموده السيد ابراهيم عبده١٤٦٦٠ ٥٥

٥٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٢١٨٣٠١٥اسالم ناصر عبدالحليم علي١٤٦٦١ ٥٢

٦٠٣٦٤٥.٥٣٦٢٣٠.٥١٩٣٦١٦حسن دمحم فتحي دمحم١٤٦٦٢ ٥٣

٥٣٣٥.٥٤٥٣٢٢١٨.٥١٩٣٧١٧.٥شريف صالح عبدالمقصود دمحم١٤٦٦٣ ٥٣

٥٣.٥٣٤٤٥٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٥١٨عادل شاهين فريج عيد حمد١٤٦٦٤ ٥٤

٦٨٣٦.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤٩.٥١٧٣٧١٧.٥عبدهللا سعيد احمد دمحم١٤٦٦٥ ٥٥

٥٢.٥٣٦٤٨٣٥٢٢٦.٥١٧.٥٣٣١٥.٥عبدهللا مصطفي فايز السيد١٤٦٦٦ ٥٥

٤٥.٥٣١٤٦٣٣٢٠٠.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥عماد احمد دمحم منصور١٤٦٦٧ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٧.٥٣٩١٨.٥عماد عبدالحميد دمحم عيسي١٤٦٦٨ ٥٥

٥٠٣٠٤٥٣٤٢٠٥١٧٣٥١٧فتحي عادل سليمان توفيق١٤٦٦٩ ٤٦

٧٥.٥٣٩٥٩.٥٣٩٢٦٦١٧٣٩١٦.٥مازن احمد دمحم بدران١٤٦٧٠ ٥٣

٦١٣٩٥٤.٥٣٨٢٤٥.٥١٦.٥٣٨١٧دمحم ابراهيم طلبه منصور١٤٦٧١ ٥٣

٥٤٣١.٥٤٥٣٧٢١٢.٥١٧٣٥.٥١٧دمحم احمد عبدالحميد خليفة١٤٦٧٢ ٤٥

٦٠.٥٣٦.٥٤٥٣٦٢٣٠١٧٣٨١٦دمحم السيد فؤاد عبدالرحمن١٤٦٧٣ ٥٢

٧٠.٥٣٦٤٨.٥٣٨.٥٢٤٦.٥١٧٣٧.٥١٦.٥دمحم ايمن فتحي احمد١٤٦٧٤ ٥٣

٥٣.٥٣٠٤٧٣٦.٥٢١٣١٧٣٢١٦.٥دمحم سعدالدين دمحم حسن١٤٦٧٥ ٤٦
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٧٢٣٦.٥٥٠٣٨٢٤٥.٥١٧٣٨١٦.٥دمحم صالح عبدالفتاح بهنساوي١٤٦٧٦ ٤٩

٧٣.٥٣٥٥٤٣٧٢٤٨١٦.٥٣٨١٦.٥دمحم صالح دمحم عبده١٤٦٧٧ ٤٨.٥

٤٥٣١٤٥.٥٣٣١٩٩.٥١٦٣٣١٥دمحم صالح محمود دمحم١٤٦٧٨ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٤٢١٧.٥١٦٣٦١٧دمحم محمود عبدالكريم دمحم سليمان١٤٦٧٩ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٤٤٧.٥٣٦٢٣٧.٥١٨.٥٣٧١٦دمحم مصطفي بكري مصطفي١٤٦٨٠ ٤٩.٥

٧١.٥٣٧٥٣.٥٣٩٢٥٣١٨٣٦.٥١٧دمحم مصطفي سليمان احمد١٤٦٨١ ٥٢

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٨.٥٣٨١٧دمحم مصطفي دمحم عبدالفتاح١٤٦٨٢ ٥٤.٥

٥٤.٥٣٥.٥٤٩٣٦٢٢٠.٥١٦٣٤.٥١٥.٥دمحم منصور ابراهيم منصور١٤٦٨٣ ٤٥.٥

٦٦.٥٣١٤٩٣٨٢٣٣.٥١٧.٥٣٦١٧محمود سامي سليمان احمد١٤٦٨٤ ٤٩

٦٣.٥٣١٤٥.٥٣٠٢١٨.٥١٨٣٩١٥.٥محمود مصطفي احمد احمد١٤٦٨٥ ٤٨.٥

٥٤٣٠.٥٤٥٢٥١٩٩.٥١٧.٥٣٥١٥.٥محمود مصطفي عبدالعزيز احمد١٤٦٨٦ ٤٥

٤٤٣١.٥٣٩٢٤١٧٤١٧٣٠١٣.٥مصطفي حسام مصطفي احمد١٤٦٨٧ ٣٥.٥

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٩٥.٥١٦٣٠١٦مصطفى صالح فتحى دمحم يوسف١٤٦٨٨ ٤٥

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٩٥.٥١٥٣١.٥١٥نادر دمحم دمحم عربى شريف١٤٦٨٩ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٢١٧.٥٣٦١٦يحي عبدالحميد دمحم عيسي١٤٦٩٠ ٤٥

٦٧٣٠٤٨.٥٣١٢٢٣١٨.٥٣٤.٥١٦.٥يوسف سعد دمحم احمد١٤٦٩١ ٤٦.٥

٦١٣٠٤٧.٥٣٠٢١٦١٨٣٤.٥١٥يوسف سيداحمد السيد سيداحمد١٤٦٩٢ ٤٧.٥

٦٦٣٠٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥يوسف كمال محمود دمحم١٤٦٩٣ ٤٥

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥اروى خالد دمحم احمد حسن١٤٦٩٤ ٥٩.٥

٧١.٥٣٠.٥٤٩٣٠٢٣٠.٥١٨٣٧.٥١٧اسراء سعيد علي عبدالهادي١٤٦٩٥ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٦٥٢٣٥٢٤٣.٥١٨٣٧١٧اسماء السيد سليمان محمود١٤٦٩٦ ٥٤

٧٧.٥٣٩.٥٥٥٣٥٢٦٢١٨.٥٤٠١٦.٥االء سعيد صالح عبدالعظيم١٤٦٩٧ ٥٥

٧٦٤٠٥٥٣٧٢٦٢.٥١٨٤٠١٦.٥االء عماد دمحم منصور١٤٦٩٨ ٥٤.٥

٧٨٣٨.٥٥٣٣٣.٥٢٥٥.٥١٩٤٠١٧امنيه عماد عبدالعزيز دمحم١٤٦٩٩ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٨.٥١٨٤٠١٧امنيه دمحم عبدالعزيز حسن١٤٧٠٠ ٥١.٥

٧٨٣٧٥٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٨٤٠١٦.٥امنيه مصطفي فتحي احمد١٤٧٠١ ٥٦

٧٥٣٧.٥٥٣.٥٣٦٢٥٤١٨٣٨.٥١٥.٥اميره مصطفي حسين مصطفي١٤٧٠٢ ٥٢

٧٨٣٥.٥٥٥٣٥.٥٢٥٩١٨.٥٤٠١٦.٥ايات صالح دمحم صالح١٤٧٠٣ ٥٥

٦٩٣٣٥٢.٥٣٧٢٤١١٧.٥٣٨١٦ايمان السيد احمد عفيفي١٤٧٠٤ ٤٩.٥

٧٤.٥٣١٤٩٣٥.٥٢٣٧١٥.٥٣٣.٥١٦.٥ايمان سليمان محمود منصور١٤٧٠٥ ٤٧

٧٧٣٧.٥٥٨٣٨.٥٢٥٧.٥١٦٣٩١٧ايه محمود دمحم احمد١٤٧٠٦ ٤٦.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٣١٥.٥٣٩١٧بسمله عماد سليمان سالم١٤٧٠٧ ٥٨.٥
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٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧١٦.٥٣٧.٥١٦.٥تقى ابراهيم السيد منصور١٤٧٠٨ ٥٧.٥

٥٣.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠١١٥٣٤.٥١٦حنين احمد دمحم بهنساوي١٤٧٠٩ ٤٨

٧٨٤٠٥٥.٥٤٠٢٧٢.٥١٦٣٨.٥١٧خلود دمحم مصطفي احمد١٤٧١٠ ٥٩

٦٨.٥٣٨.٥٥٣٣٩.٥٢٥٤١٥.٥٣٨.٥١٦.٥دنيا ابراهيم حسن عسر١٤٧١١ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٥٤٩٣٩٢٤٢١٦٣٧١٧دنيا رمضان احمد دمحم١٤٧١٢ ٥٠.٥

٥١.٥٣٧.٥٥١.٥٣١.٥٢٢٣١٦٣٣.٥١٦.٥دنيا ممدوح عبدالمقصود دمحم١٤٧١٣ ٥١

٦٠.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٢٢٢١.٥١٦٣٢.٥١٦رحمه عبدالعزيز دمحم دمحم١٤٧١٤ ٥١

٦٠٣٠٤٨.٥٣٧.٥٢٢٨١٦.٥٣٤.٥١٧.٥رشا دمحم فتحي احمد١٤٧١٥ ٥٢

٦٠٣٤.٥٤٦٣٩٢٣١١٦٣٦.٥١٧.٥رضا السيد السيد عسر١٤٧١٦ ٥١.٥

٦٤.٥٣٣٤٦.٥٣٢.٥٢٢٩١٦.٥٣٥١٧رضا دمحم سليمان دمحم١٤٧١٧ ٥٢.٥

٦٦٣٧.٥٤٧٣٥٢٣٨١٦٣٥١٧.٥رندا فتحي احمد فتحي١٤٧١٨ ٥٢.٥

٧٤٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٣.٥١٥.٥٣٨١٦.٥ريم محمود عبدالمقصود دمحم١٤٧١٩ ٥٦

٧٥.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٦٣٨.٥١٧.٥زهراء السيد احمد السيد١٤٧٢٠ ٥٤.٥

٥٥.٥٣٦.٥٥٦٣٥.٥٢٣٣.٥١٦٣٦.٥١٦.٥سالي سعيد مصطفي احمد١٤٧٢١ ٥٠

٦٠.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٣٨.٥١٦٣٧١٦.٥شروق نافع عبده احمد١٤٧٢٢ ٥١

٦٤٣٦٥٢.٥٣٥.٥٢٤٠١٦٣٨١٦شيماء سعيد عبدالفتاح دمحم١٤٧٢٣ ٥٢

٦٠٣٦٥٢٣٧.٥٢٣٧.٥١٦٣٧.٥١٧.٥شيماء سعيد دمحم دمحم١٤٧٢٤ ٥٢

٧٨.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٦٢١٦.٥٣٨١٧.٥شيماء صالح حسن دمحم١٤٧٢٥ ٥٤

٦٠٣٠.٥٤٨.٥٣٦٢٢٠١٦.٥٣٤١٦شيماء علي احمد دمحم١٤٧٢٦ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥١.٥٣٧.٥٢٦١.٥١٥٣٩١٥.٥عال عاطف صالح الدين عبدالجليل١٤٧٢٧ ٥٧

٥١.٥٣٠٤٥٣٢٢٠٣.٥١٥.٥٣٣.٥١٦غادة مصطفي احمد عبدالرحمن١٤٧٢٨ ٤٥

٦٠٣٩.٥٤٧.٥٣٦٢٣٧١٦٤٠١٥فاطمه مصطفي سالم دمحم١٤٧٢٩ ٥٤

٦٩.٥٤٠٥١٣٨.٥٢٥١١٥.٥٤٠١٥لقاء دياب طلبه منصور١٤٧٣٠ ٥٢

٦٩٣٩.٥٤٩.٥٣٧٢٤٩١٥.٥٤٠١٦منه دمحم دهشان احمد١٤٧٣١ ٥٤

٧٦.٥٣٩.٥٥١٣٥.٥٢٦٢.٥١٦٤٠١٦مني اشرف احمد دمحم١٤٧٣٢ ٦٠

٦٨٣٥.٥٤٩.٥٣٥٢٣٦١٦٣٧١٥ندي دمحم فتحي عفيفي١٤٧٣٣ ٤٨

٧١.٥٣٧.٥٤٨٣٨٢٤٤١٦٤٠١٥.٥نعمه احمد دمحم عبدالرحمن١٤٧٣٤ ٤٩

٦١٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٠.٥١٦٣٤١٦نوره علي احمد دمحم١٤٧٣٥ ٥٠

٦٩.٥٣٨.٥٥٣٣٨.٥٢٤٨١٦.٥٣٨.٥١٥.٥نورهان دمحم جمال احمد١٤٧٣٦ ٤٨.٥

٦٠٣٥.٥٤٩٣٥.٥٢٣١١٦٣٤١٦نورهان مدحت علي دمحم١٤٧٣٧ ٥١

٧١٣٧.٥٥٣٣٨.٥٢٥٣١٦٤٠١٦هند اسماعيل محمود السيد١٤٧٣٨ ٥٣

٧٤.٥٣٨٥١.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٥.٥٣٧١٥ياسمين ايمن ابراهيم عبدالجليل١٤٧٣٩ ٥٢
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٧٩٣٩.٥٥٣.٥٣٨٢٦٣١٦.٥٣٦١٦ياسمين دمحم مصطفي السيد١٤٧٤٠ ٥٣

٤٨٣٢٤٥٣٢.٥٢٠٣.٥٠٣٢١٥دمحم عادل سليمان توفيق٢٢٧٢٠ ٤٦

٤٣٣٢.٥٤٥٣٢٢٠١٠٣٤١٥صالح حسين سالم حسين٢٢٧٢١ ٤٨.٥

٠٠٠٠٠٠٢٠١٠احمد دمحم احمد مصطفى٢٢٧٢٢ ٠
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التل الكبير على بن أبي طالب اإلعداديةاالدارة المدرسة
٦١٣٣٥٠.٥٣٩٢٣٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥ابراهيم السيد دمحم العجمى١٤٧٤١ ٥٣

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨.٥٣٣١٦ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم١٤٧٤٢ ٥٩

٧٤٣٨.٥٦٠٤٠٢٧١١٨.٥٣٥.٥١٦احمد انور الشحات ابومسلم١٤٧٤٣ ٥٨.٥

٧٨٣٥.٥٦٠٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٧.٥١٦احمد حسن دمحم سيد احمد١٤٧٤٤ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٥١٨.٥٣٧.٥١٥احمد عادل احمد عبدالقادر١٤٧٤٥ ٥٧.٥

٧٩٣٦.٥٦٠٤٠٢٧٣.٥١٨.٥٣٧.٥١٥احمد دمحم ابراهيم كامل١٤٧٤٦ ٥٨

٧٧٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٠.٥١٨.٥٣٥١٦احمد دمحم احمد جمعه١٤٧٤٧ ٥٨

٧١٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٥٢١٨٣٥.٥١٥احمد دمحم حامد رمضان١٤٧٤٨ ٤٩

٧٣٣٧.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦١.٥١٨.٥٣٣.٥١٥احمد دمحم عبدالعزيز دمحم١٤٧٤٩ ٥٣

٦٣.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٤٩١٨.٥٣٤.٥١٥احمد دمحم عوض عبدالخالق١٤٧٥٠ ٥٣

٧٨٣٩٥٩٤٠٢٧٦١٨٣٦.٥١٧احمد دمحم غريب دمحم١٤٧٥١ ٦٠

٧٧٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٣١٨.٥٣٦.٥١٧احمد محمود عبدالقادر احمد١٤٧٥٢ ٥٧

٦٧٣٦٥١٣٩٢٤٦١٨.٥٣٢١٧اشرف ابراهيم على ابراهيم١٤٧٥٣ ٥٣

٦٠٣٤.٥٥١.٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٨٣١.٥١٦السيد دمحم عبدالمطلب السيد١٤٧٥٤ ٥٠

٦١.٥٣٣٥٦.٥٣٩.٥٢٤٤.٥١٨٣٣.٥١٧السيد مختار عبدالرحمن دمحم١٤٧٥٥ ٥٤

٦٩٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٦١٧سعيد دمحم احمد قاسم١٤٧٥٦ ٥٩

٦٠.٥٣٤٥٢٣٩٢٣٨.٥١٨٣٤.٥١٨.٥عادل احمد دمحم احمد١٤٧٥٧ ٥٣

٧٥.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٤١٨.٥٣٤١٨.٥عمر احمد حجاج دمحم١٤٧٥٨ ٥٧

٦٥٣٥.٥٥٥٣٧.٥٢٤٧١٨.٥٣٤.٥١٧.٥عمرو دمحم السيد عبدالعزيز١٤٧٥٩ ٥٤

٧٤٣٦٥٦.٥٣٩.٥٢٦١١٨.٥٣٣.٥١٨.٥فارس رضا حسن عبدالفتاح١٤٧٦٠ ٥٥

٧٣٣٧.٥٥٢.٥٣٨٢٥٤١٨.٥٤٠١٧.٥كريم احمد غريب خليل١٤٧٦١ ٥٣

٦٠٣٥٥٠٣٧٢٣٥١٨٣٨.٥١٨دمحم احمد حسن مرسى١٤٧٦٢ ٥٣

٦٠.٥٣٥٤٧٣٩٢٣٦.٥١٨٤٠١٦.٥دمحم السيد شعبان عبدالقادر١٤٧٦٣ ٥٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٢٣٩.٥٢٥٧.٥١٨٤٠١٨.٥دمحم السيد دمحم دمحم١٤٧٦٤ ٥٦

٧٠٣٦.٥٤٩٣٨.٥٢٤٨١٨٣٩١٨.٥دمحم دكور دمحم حسانين١٤٧٦٥ ٥٤

٦٤.٥٣٥.٥٤٧٣٨.٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٥١٧.٥دمحم صابر دمحم عطيه دمحم١٤٧٦٦ ٥٥

٦٤.٥٣٣.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣٨١٨٣٢.٥١٧.٥دمحم عبدهللا عبد الكريم فهمى١٤٧٦٧ ٥٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٩٣٩١٦.٥دمحم عبدالناصر عزب اسماعيل١٤٧٦٨ ٥٦

٧٤٣٦.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٨.٥٤٠١٨.٥دمحم عصام لطفى الشين١٤٧٦٩ ٥٦

٥٣.٥٣٦٤٥٣٧٢٢٤.٥١٧.٥٣٨١٧دمحم على  دمحم جاب هللا١٤٧٧٠ ٥٣

٥٣٣٤.٥٤٨.٥٣٨٢٢٧١٧٣٧.٥١٧دمحم محمود دمحم دمحم١٤٧٧١ ٥٣
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٧٨.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٥١٩.٥٣٩١٧.٥دمحم مصباح دمحم سليم١٤٧٧٢ ٥٥

٥٣٣٦٤٦.٥٣٠٢١٢.٥١٨٣٦.٥١٥.٥محمود احمد فوزى عبدالرحمن١٤٧٧٣ ٤٧

٧٤٣٦.٥٥٢.٥٣٨٢٥٥١٧.٥٣٨١٧.٥محمود رضا حافظ عطيه١٤٧٧٤ ٥٤

٧٣٣٦٥١٣٨٢٥٤١٨.٥٣٦١٨محمود صالح نصر ابراهيم١٤٧٧٥ ٥٦

٦٤.٥٣٧٥٤.٥٣٩.٥٢٥٠.٥١٧.٥٣٩١٥محمود دمحم رفعت عبدالرؤف١٤٧٧٦ ٥٥

٦٤٣٧.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٤٩.٥١٩.٥٣٥١٧مصطفى دمحم انور دمحم١٤٧٧٧ ٥٣

٥٣.٥٣٨.٥٥٢٣٩٢٣٧١٩.٥٤٠١٧.٥يوسف احمد السيد عبده١٤٧٧٨ ٥٤

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٦.٥١٩.٥٤٠١٧.٥يوسف عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن١٤٧٧٩ ٥٧

٦٠.٥٣٨.٥٥٢٣٤٢٤٢١٩٤٠١٧.٥يوسف عزت السيد حسين١٤٧٨٠ ٥٧

٦٠.٥٣٧٤٦٣٦٢٣١.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥يوسف دمحم محمود عبدالنبى١٤٧٨١ ٥٢

٦٢٣٧٤٥.٥٣٢٢٣٢.٥١٧٣٢١٧اسماء عبدالراضي ابوالحمد حسين١٤٧٨٢ ٥٦

٦٧٣٩٤٩٣٧.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٧١٧.٥اميره قطب الشحات قطب١٤٧٨٣ ٥٣

٧٧.٥٣٩٦٠٣٨.٥٢٧٤١٨٤٠١٨.٥ايات ابراهيم حافظ عطيه١٤٧٨٤ ٥٩

٧٦.٥٤٠٦٠٣٨.٥٢٧٤١٧٣٩١٨.٥ايمان حسام عبدالرحمن احمد١٤٧٨٥ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٣٨.٥٢٧٤.٥١٨٤٠١٨.٥ايمان صالح دمحم دمحم١٤٧٨٦ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٣٨٢٦٩١٨٤٠١٨.٥ايمان محمود جاب هللا دمحم١٤٧٨٧ ٥٧

٦٧.٥٣٨.٥٤٥٣٤٢٣٨١٧.٥٣٩١٦خلود دمحم متولى موسى١٤٧٨٨ ٥٣

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧١.٥١٧.٥٤٠١٨.٥دنيا دمحم عبدالقادر احمد١٤٧٨٩ ٥٨

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤١٨٤٠١٨.٥دنيا دمحم عطية دمحم١٤٧٩٠ ٥٨

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٨٢٧٤١٨٤٠١٧دنيا دمحم محمود ابراهيم١٤٧٩١ ٥٩

٧٤.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٤١٨٤٠١٧رحمه اشرف عبدالمنعم موسى١٤٧٩٢ ٥٧

٦٧٣٨.٥٤٥٣٧.٥٢٤٤١٧٣٨.٥١٨رحمه سالم سويلم دمحم١٤٧٩٣ ٥٦

٧٧٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٧٠١٨.٥٣٩١٨.٥رنا احمد عوض عبدالخالق١٤٧٩٤ ٥٨.٥

٧٦.٥٣٩٥٦٣٨٢٦٤.٥١٨٣٨.٥١٨.٥شروق دمحم حسن دمحم اسماعيل١٤٧٩٥ ٥٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٤٠١٩شهد عبدهللا دمحم دمحم١٤٧٩٦ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٦٤٠٢٧٣١٩٤٠٢٠شيماء دمحم قاسم حسن١٤٧٩٧ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٦٩.٥١٨٤٠١٩صفا ضياء لطفى دمحم١٤٧٩٨ ٥٩

٧٣.٥٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٤١٨٤٠١٧صفاء عبدالمحسن عبدالعال دمحم١٤٧٩٩ ٥٧

٦٧٣٧.٥٥٢٣٧.٥٢٥٠١٨٣٧١٧.٥فاطمه يسرى جالل سليمان١٤٨٠٠ ٥٦

٦٥.٥٣٣٤٩.٥٣٧٢٣٧.٥١٧.٥٤٠١٦.٥قمر دمحم السيد على غازى١٤٨٠١ ٥٢.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٤٠١٧ماجده فالح حسن دمحم١٤٨٠٢ ٥٨

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٨.٥٤٠١٨مروه ضياء لطفى دمحم الشين١٤٨٠٣ ٥٨.٥
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٧٧.٥٤٠٥٧٣٨.٥٢٦٩١٨٣٩.٥١٨ملك دمحم اسماعيل كامل١٤٨٠٤ ٥٦

٧٧٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٨.٥٤٠١٧منه احمد حسن دمحم١٤٨٠٥ ٥٨

٦٦٣٩٤٩.٥٣٦.٥٢٤٩١٧.٥٤٠١٦منه صابر دمحم دمحم١٤٨٠٦ ٥٨

٧٩٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٤٠١٨منه محمود رمضان حالبى١٤٨٠٧ ٥٨.٥

٦٣.٥٤٠٤٩٣٠٢٣٦١٧٣٧١٦منى على حسن على١٤٨٠٨ ٥٣.٥

٧٩٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٦.٥١٨.٥٤٠١٨مى السيد سعيد زكى١٤٨٠٩ ٥٨.٥

٧٩٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٨.٥١٨ندى السيد قطب حسن١٤٨١٠ ٥٩

٦٥.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٩١٨٣٣.٥١٨نرمين احمد دمحم احمد١٤٨١١ ٥٦

٥٣.٥٣٧٤٩.٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٨٣٣.٥١٥نرمين عاطف فهمى دمحم١٤٨١٢ ٤٨

٧٨٤٠٦٠٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٤٠١٨هاجر رضا دمحم اسماعيل١٤٨١٣ ٥٨.٥

٧٥.٥٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٩٣٨١٨هاجر عبدالرحمن قاسم حسن١٤٨١٤ ٥٦.٥

٧٥٤٠٥٥٣٩٢٦٨١٩.٥٣٧.٥١٧.٥هاجر عبدهللا ابراهيم سليمان١٤٨١٥ ٥٩

٧٠٤٠٥٤٣٨.٥٢٦٠١٩.٥٣٨١٦.٥هبه دمحم السيد خليل ابراهيم١٤٨١٦ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٦١٠٣٨١٥.٥احمد عادل دمحم عبد الرحمن٢٢٧٢٣ ٥٥.٥

٧٣٣٥.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٥٤٠٣٦١٧.٥صالح السيد دمحم عمارة٢٢٧٢٤ ٥٤.٥
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التل الكبير التل الكبير الرسمية للغات ع تعليم أساسياالدارة المدرسة
٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٨١٧.٥دمحم احمد دندراوى احمد٢١٩٣٥ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٤٠٢٦٩.٥١٨٣٧.٥١٨دمحم عبدالناصر عبد العزيز حسن٢١٩٣٦ ٥٩

٧٦.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧١١٨٣٦.٥١٩.٥دمحم عصام السيد غريب٢١٩٣٧ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧.٥١٨.٥٣٧١٩مصطفى حسن عطية موسى٢١٩٣٨ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٨.٥٣٧.٥١٩.٥يوسف سامى دمحم احمد٢١٩٣٩ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٨٣٧١٨.٥الشيماء دمحم موسي ابراهيم عيادة٢١٩٤٠ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥١٨٣٧.٥١٩ايه محسن دمحم خليل٢١٩٤١ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨٣٨.٥١٨.٥حنان حسن غريب خليل فضه٢١٩٤٢ ٦٠

٦٥٣٥٤٨٣٠٢٣١١٧.٥٣٦.٥١٩حنين اسماعيل ابراهيم اسماعيل٢١٩٤٣ ٥٣

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٦.٥١٩رؤى دمحم فتحى طه٢١٩٤٤ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٣٩٢٧٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٩روان دمحم حسن دمحم احمد العطار٢١٩٤٥ ٦٠

٧٩٤٠٥٩٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٨١٨سلمى عمرو عبدالمجيد على٢١٩٤٦ ٥٨.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٩.٥١٩.٥علياء عصام عبدهللا ابراهيم٢١٩٤٧ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨٣٨.٥١٩.٥مرام عماد دمحم خليل٢١٩٤٨ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٨٣٨١٩ملك فؤاد على عبدالواحد٢١٩٤٩ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٨.٥٣٨.٥١٨.٥نوران عمر حسن سالمه٢١٩٥٠ ٦٠
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فايد الشهيد احمد طه سند عاالدارة المدرسة
٦٦٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٣٣١٥٣٧١٧ابراهيم صالح دمحم الطاهري١٤٨١٧ ٥٣

٦٠.٥٣٦.٥٤٧٣٠٢٢٦١٥٣٨١٨.٥ابو بكر اسامه ابو بكر دمحم١٤٨١٨ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٢١٥٣٧١٥احمد ابراهيم عوض هللا علي١٤٨١٩ ٤٦

٧٣.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٧٢٦٣.٥١٥٣٩١٨.٥احمد ابراهيم دمحم عرفة١٤٨٢٠ ٥٦

٥٣.٥٣٣.٥٤٧٢٢٢٠٧١٥٣٥١٨احمد السيد رضا فهمي١٤٨٢١ ٥١

٦٧.٥٣٨٥٤٣٠٢٤٤١٥.٥٣٧١٨احمد ايمن عيسى علي١٤٨٢٢ ٥٤.٥

٦٠٣٤٤٥.٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٥.٥١٧احمد بخيت علي عبداللطيف١٤٨٢٣ ٤٨

٦٠.٥٣٤٥٠.٥٢٣.٥٢٢١.٥١٥٣٧١٥احمد جابر احمد فارس١٤٨٢٤ ٥٣

٧٢٣٧٥٤.٥٣٠٢٤٥.٥١٥.٥٣٩١٧احمد جمال دمحم ابراهيم١٤٨٢٥ ٥٢

٥٥٣١٤٥.٥٢١.٥٢٠٤١٥.٥٣٨١٦.٥احمد خليل احمد دمحم١٤٨٢٦ ٥١

٥١.٥٣١٤٥٣٠٢٠٦.٥١٦٣٢١٦احمد صالح يحيى دمحم السيد١٤٨٢٧ ٤٩

٧٠.٥٤٠٥٥.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥احمد عبدالعزيز عمران دمحم١٤٨٢٨ ٥٥

٦٦.٥٣١.٥٤٧٣٠٢٢٤١٥.٥٣٥.٥١٦احمد محسن عبدالحكيم مرسي١٤٨٢٩ ٤٩

٦٩٣٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٧١٦احمد دمحم عطية هللا محمود١٤٨٣٠ ٥١.٥

٦٥.٥٣٠٥١٣٠.٥٢٢٧١٥٣٨١٦احمد دمحم عيد احمد عسران١٤٨٣١ ٥٠

٦٨٣٣.٥٥٠٣٣٢٣٤.٥١٥٣٧١٧.٥ادهم حكيم محروس السيد١٤٨٣٢ ٥٠

٦٧٣٤.٥٤٨٣٣.٥٢٣٦١٦٣٨١٧.٥ادهم خالد ابراهيم دمحم١٤٨٣٣ ٥٣

٧٧٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٣١٦.٥٣٨١٧.٥ادهم محسن خليفة احمد١٤٨٣٤ ٥٦

٦١٣٦.٥٤٩.٥٣٥٢٢٩١٦٣٨١٦ادهم محمود السيد بكر١٤٨٣٥ ٤٧

٦٥٣١.٥٥٢٣٥.٥٢٣٤١٥٣٨١٦ادهم ياسر رضوان احمد١٤٨٣٦ ٥٠

٦٧٣٠.٥٥٢٣٠.٥٢٣٦١٥.٥٣٨١٦اسالم سيد عبدالباري عبد السالم١٤٨٣٧ ٥٦

٧٧.٥٣٦٥٣.٥٣٧.٥٢٦٢١٥.٥٣٥١٦.٥اسالم دمحم سعيد سعد١٤٨٣٨ ٥٧.٥

٦٧٣٣٤٨٣٤٢٣٥١٦.٥٣٥١٥.٥اكرم دمحم احمد دمحم١٤٨٣٩ ٥٣

٤٥.٥٣٠٤٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٢١٥باسم حربى نجار دمرانى١٤٨٤٠ ٤٧

٦٣٣٠٤٥٣١٢٢١١٧٤٠١٦.٥جون جمال موريس عطا هللا١٤٨٤١ ٥٢

٥١.٥٢٦٤٥٣٠٢٠٣.٥١٥.٥٣٠١٦حسين حربي زهران عبدالكريم١٤٨٤٢ ٥١

٥٢.٥٣١.٥٥١٣٣.٥٢٢٢.٥١٥٣٠.٥١٦رامز سيد احمد جالل سيد احمد١٤٨٤٣ ٥٤

٧٥.٥٣٧٥٧٤٠٢٦٩١٥.٥٣٧.٥١٦.٥روماني مجدي فخري بخيت١٤٨٤٤ ٥٩.٥

٧٧٣٩٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٥٣٢١٧زياد ابراهيم عمر علي١٤٨٤٥ ٥٩

٥٢.٥٣١٥٠٣٠٢١٩.٥١٥٣٤١٦.٥زياد علي شعبان عبدالحليم١٤٨٤٦ ٥٦

٧٥.٥٣٣.٥٥٤٣٧٢٥٦١٥٣٥١٦.٥زياد دمحم عطا سعيد١٤٨٤٧ ٥٦
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٦٨.٥٣١.٥٤٧.٥٣٢٢٣٦.٥١٥٣١١٦.٥زياد دمحم يوسف دمحم البوهي١٤٨٤٨ ٥٧

٦٦٣٣.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٥٣٠١٥زياد ناصر دمحم سعيد١٤٨٤٩ ٥٣

٦٠.٥٢٤٣٧٣٤٢٠٢١٥٣٣١٦سامح دمحم على سلطان١٤٨٥٠ ٤٦.٥

٧٢٣٢.٥٥٤.٥٣١٢٤٢.٥١٥٣٤.٥١٨سعيد دمحم فؤاد دمحم١٤٨٥١ ٥٢.٥

٦٢.٥٣٠.٥٥٢.٥٣٥٢٢٩١٥٣٢١٧سيف ابراهيم احمد ابراهيم١٤٨٥٢ ٤٨.٥

٧٨٣٥٥٦٣٥٢٦٠.٥١٥.٥٣٣١٧سيف دمحم حسن سليم١٤٨٥٣ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٧٣٠.٥٢١٨١٥٣٠١٥عبدالرحمن السيد دمحم عبدالغني١٤٨٥٤ ٥٠.٥

٧٦٣٧.٥٥٦٣٧.٥٢٦٥١٥٣٥.٥١٨عبدالرحمن جمال الدين جالل دمحم١٤٨٥٥ ٥٨

٧٦٣٦٥٥.٥٣٨٢٦٣.٥١٥٣٦١٨.٥عبدالرحمن حسين اسماعيل دمحم١٤٨٥٦ ٥٨

٦٥.٥٣٠٤٩.٥٣٥٢٣٥.٥١٥٣٥.٥١٨.٥عبدالرحمن صالح ابراهيم الدمرانى١٤٨٥٧ ٥٥.٥

٦٤٣٠.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٣١.٥١٥٣٤١٨عبدالرحمن عبد الستار دمحم دمحم١٤٨٥٨ ٥٦

٧٤٣٥٥٤.٥٣٧٢٥٣.٥١٥.٥٣٥.٥١٦عبدالرحمن عصام رمضان دمحم١٤٨٥٩ ٥٣

٧١٣٢٤٩٣٢٢٣٧١٥.٥٣٢١٧عبدالرحمن دمحم رزق هللا عبد الظاهر١٤٨٦٠ ٥٣

٦٠٣٠٤٦.٥٢٢٢٠٣.٥١٥٣٠١٧عبدالرحمن دمحم عبد الحكيم مرسي١٤٨٦١ ٤٥

٦٨.٥٣٢٥٤.٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٦٣٥.٥١٨عبدالرحمن دمحم دمحم عبد الرحمن١٤٨٦٢ ٥٣

٥٣٣٦.٥٤٩.٥٣٦٢٢٠.٥١٥٣١.٥١٨عبدالشافى ايمن عبد الشافى زاهر١٤٨٦٣ ٤٥.٥

٦٥٣١.٥٥٢٣٠.٥٢٣٣١٥٣٢.٥١٨عبدالكريم حامد ابو الوفا ابو المجد محمود١٤٨٦٤ ٥٤

٦٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢٢٤١٥٣٢.٥١٨عبدهللا طارق سعد عبدهللا١٤٨٦٥ ٥١

٧٠.٥٣٣.٥٥٣٣٠.٥٢٣٩.٥١٦٣٣.٥١٨عصام محمود احمد علي١٤٨٦٦ ٥٢

٧١٣٥٥١.٥٣٠٢٤٠.٥١٦٣٧١٨على احمد على دمحم١٤٨٦٧ ٥٣

٦٣.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٢١٨على رمضان على عبدالحميد١٤٨٦٨ ٥٣.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٣١٩٦.٥١٥٣٣١٨على دمحم علي علي١٤٨٦٩ ٤٦

٦٣.٥٣٤٤٥٢٣.٥٢١٦١٥٣٦١٨عمر احمد عبدالعاطى دمحم١٤٨٧٠ ٥٠

٧١٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦٢١٥٣٢١٥.٥عمر احمد عبدالوهاب عبد الحميد١٤٨٧١ ٥٩

٦١٣٠٤٥٢١.٥٢٠٩١٥٣٠١٩عمر السيد رضا فهمي١٤٨٧٢ ٥١.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢١٤١٥٣٥١٨.٥عمر جمال علي بيومي١٤٨٧٣ ٥٢

٦٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٣١٨.٥عمر عبدالحميد معبد بسطامى١٤٨٧٤ ٤٥

٧٤٣٧.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٢.٥١٥٣٤.٥١٨.٥عمر عصام رمضان دمحم١٤٨٧٥ ٥٧

٧٧٣٤.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٦٣.٥١٦.٥٣٧١٧عمر علي احمد احمد عبدالقادر١٤٨٧٦ ٦٠

٦٠٣٠٣٨٢٢١٩٥١٦٣١١٦.٥عمر محرم جالل الدين احمد١٤٨٧٧ ٤٥

٦٨٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٧.٥١٦٣٥١٥.٥عمر ياسر منصور عبدهللا١٤٨٧٨ ٥٤

٦٧٣٠٤٥٣١٢٢٧١٥.٥٣٣.٥١٥.٥عمرو جبريل كريم جبريل١٤٨٧٩ ٥٤
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٦٧.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٧١٦٣٧١٥.٥فؤاد حسن فؤاد توفيق١٤٨٨٠ ٥٤

٦٦.٥٣١.٥٣٩٣٥٢٢٧١٧٣٤.٥١٥.٥فادي صبحي نصر هللا عبدالمسيح١٤٨٨١ ٥٥

٦١.٥٣١.٥٣٦.٥٣٢.٥٢١٥١٦.٥٣٤١٥.٥فارس عماد سعيد سليمان١٤٨٨٢ ٥٣

٧٥.٥٣٦٥٠.٥٣٠٢٥٢٢٠٣٥.٥١٥فتحي سعيد سعدالدين يوسف١٤٨٨٣ ٦٠

٦٧٣٣.٥٥١٣٧٢٤٥.٥١٥.٥٣٣١٦.٥ماجد مجدي فخري بخيت١٤٨٨٤ ٥٧

٧٣.٥٣٥٥٤.٥٣٨٢٦٠١٥٣٤.٥١٧دمحم ابراهيم عبدالسالم ابراهيم١٤٨٨٥ ٥٩

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٥٣٤.٥١٧دمحم ابراهيم دمحم عرفة١٤٨٨٦ ٦٠

٧٦.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٥.٥١٧.٥دمحم احمد حجاج السيد١٤٨٨٧ ٥٩.٥

٧١.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٣٥١٥٣٥.٥١٧.٥دمحم احمد عوض هللا علي١٤٨٨٨ ٥٤

٧٤٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٥٣١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم انور امين دمحم١٤٨٨٩ ٥٦

٥٠٣١٣٨٢١.٥١٩١١٥٣٤.٥١٧.٥دمحم بدرى مغربى ابو المجد١٤٨٩٠ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٤٥٠٣٠٢٤٠.٥١٦٣٣١٧.٥دمحم حسام ابو الفتوح عبدالجواد١٤٨٩١ ٥٣

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٥١٥٣٠١٥دمحم سامي دمحم دمحم١٤٨٩٢ ٤٩

٧١.٥٣٢.٥٤٥٣٣٢٣٦١٦٣٣.٥١٦دمحم سيد سليمان محمود١٤٨٩٣ ٥٤

٦٥.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٥١٦٣٠١٥دمحم عصام شحاتة دمحم١٤٨٩٤ ٥٢

٦٦٣١٤٦٣٠٢٢٢١٥٣٠١٦.٥دمحم عالء غريب صقر١٤٨٩٥ ٤٩

٧١.٥٣٥٥٥٣٥.٥٢٥٣١٥٣٥.٥١٧.٥دمحم فؤاد عبدالموجود عبد السالم١٤٨٩٦ ٥٦

٦٥٣١٣٨٣٠٢١٥١٦٣٤.٥١٧.٥دمحم محمود دمحم محمود١٤٨٩٧ ٥١

٧٤.٥٣٦٥٧.٥٣٧٢٦١.٥١٦٣٨١٦.٥دمحم مصطفى دمحم دمحم١٤٨٩٨ ٥٦.٥

٦٠٣٠٣٦٢٢.٥٢٠٢.٥١٥.٥٣٣١٦.٥دمحم ناصر احمد حسن١٤٨٩٩ ٥٤

٧٥.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٤٢٥٦١٦٣٨١٥.٥محمود احمد حسين احمد١٤٩٠٠ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٥٢٢٢٠٤١٧٣٣١٦.٥محمود احمد عبده محمود١٤٩٠١ ٤٧

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٧١٥.٥٣٩.٥١٥.٥محمود احمد محمود دمحم١٤٩٠٢ ٥٥

٤٥٣٠.٥٣٨٢١١٧٥١٧٣٤١٦.٥محمود عادل زكى دمحم١٤٩٠٣ ٤٠.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٣٨١٨محمود دمحم كريم جبريل١٤٩٠٤ ٦٠

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٥١٨.٥٣٨١٧مروان دمحم فهمي دمحم١٤٩٠٥ ٥٨

٧٠.٥٣٩.٥٤٧.٥٣٧٢٤٦.٥١٨.٥٣٦١٦مصطفى حسين دمحم محمود١٤٩٠٦ ٥٢

٧٤٣٨.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦١١٨٣٥١٥.٥مصطفى عبدالفتاح على دمحم١٤٩٠٧ ٥٥.٥

٦٠٣٧.٥٤٥٣١٢٢٢١٩٣٥.٥١٥مصطفى دمحم عبدهللا دمحم١٤٩٠٨ ٤٨.٥

٧١٣٩٥٠.٥٣٧٢٥٠.٥١٨٣٧١٥.٥مصطفى دمحم عيد دمحم١٤٩٠٩ ٥٣

٧٤٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٥١٩٣٩.٥١٥.٥مصطفى دمحم فؤاد احمد١٤٩١٠ ٥٦

٧٥٣٩.٥٥٠.٥٤٠٢٥٤.٥١٨.٥٣٩١٥.٥مصطفى نصر محروس السيد١٤٩١١ ٤٩.٥
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٢٢.٥١١.٥٣١٠٥٤.٥٥.٥٣٠٥نصر عرفه نصر بدوي١٤٩١٢ ٧.٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥١٨٣٠.٥١٥يحي نبوي ابو اليزيد محمود١٤٩١٣ ٤٥

٦٥.٥٣٥٤٦٣٤٢٢٨.٥١٨٣٢١٥يوسف احمد على عبدالراضى١٤٩١٤ ٤٨

٧١.٥٣٩٤٨.٥٣٧٢٥٢١٨٣٦١٥.٥يوسف احمد دمحم دمحم١٤٩١٥ ٥٦

٦٩٤٠٥٤٣٩٢٥٢.٥١٧.٥٣٣.٥١٧يوسف حسام الدين رافت دمحم١٤٩١٦ ٥٠.٥

٦٩٣٨٤٦.٥٣٠٢٣٣١٧.٥٣٣.٥١٥.٥يوسف على قناوى دمحم١٤٩١٧ ٤٩.٥

٧٠.٥٣٩.٥٤٨٣٢٢٣٦١٨.٥٣٢١٦.٥يوسف عمر دمحم احمد١٤٩١٨ ٤٦

٦٤٣٨٤٥٣٦٢٢٨١٨٣٦.٥١٦.٥يوسف دمحم ابراهيم على١٤٩١٩ ٤٥

٦٧٣٩٣٧.٥٣٢٢٢٠.٥١٨٣٤.٥١٥يوسف دمحم سعيد علي١٤٩٢٠ ٤٥

٦٥٣٠.٥٣٨٣٠٢٠٨.٥١٨٣١١٥يوسف دمحم عبدالعظيم علي١٤٩٢١ ٤٥

٦٩٣١٤٧٣٥.٥٢٣٣١٥٣١.٥١٥يوسف دمحم يوسف دمحم البوهي١٤٩٢٢ ٥٠.٥

٦٧.٥٣١٥١٣٥٢٣٥١٦٣٦١٥يوسف مصطفى ابو المجد يوسف١٤٩٢٣ ٥٠.٥

٧١٣٦.٥٥١.٥٣٥٢٤٦.٥١٧٣٣١٥يوسف وائل جميل جبرائيل١٤٩٢٤ ٥٢.٥

٦٠٣١٥٠.٥٣٦٢٣٠٠٣٢.٥١٥احمد خالد فتحى دمحم٢٢٧٢٥ ٥٢.٥

٦٠٢٦٤٨.٥٣٧٢١٧٠٣١١٥جمال مبارك عبد هللا محمود٢٢٧٢٦ ٤٥.٥

٥٠٢٥.٥٤٥٢٣١٨٨.٥٠٣٠١٥دمحم رجب السيد على٢٢٧٢٧ ٤٥

٥٥٣٠٤٦٣٥٢١٢٠٣٠١٥دمحم صابر دمحم مصطفي٢٢٧٢٨ ٤٦

٦٠٣٠٤٥٣٦.٥٢١٦.٥٠٣٠١٦دمحم علي احمد ابراهيم٢٢٧٢٩ ٤٥
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فايد سعد زغول ع  بنيناالدارة المدرسة
٧٢٣٦٣٦٣٦٢١٤١٨.٥٣٤١٥ابراهيم سالم ابراهيم سالم١٤٩٢٥ ٣٤

٧٦٤٠٥٨٣٩٢٦٧١٨.٥٣٣.٥١٥.٥ابراهيم عبدهللا احمد محمود١٤٩٢٦ ٥٤

٦٨٣٧٤٧٣٨٢٤٠١٨٣٤١٥ابراهيم عيد سالم حسين منصور١٤٩٢٧ ٥٠

٧٢.٥٣٦.٥٤٥٣٧٢٣٨١٨.٥٣٦.٥١٥.٥ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالحميد١٤٩٢٨ ٤٧

٦٩.٥٣٤٤٥٣٨٢٣٢.٥١٨.٥٣٧١٥.٥ابراهيم هشام دمحم سالمه١٤٩٢٩ ٤٦

٦٤٣٣٤٥٣٥٢٢٢١٨٣٤.٥١٥احمد ابراهيم صالح رزق سالم١٤٩٣٠ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٢٣٨٢٥٧.٥١٧٣٨.٥١٦احمد ايهاب صبحى دمحم١٤٩٣١ ٥٥

٦٨.٥٣٧.٥٤٨٣٦٢٤١١٧٣٨١٦احمد بكري احمد بكري١٤٩٣٢ ٥١

٦٠٣١٣٧٣٥٢١٣١٦.٥٣٣١٥احمد سليمان ابراهيم حسين سليمان١٤٩٣٣ ٥٠

٥١٣٠٣٥٣٢١٨٧.٥١٧.٥٣٣١٥.٥احمد صالح جمعة ابراهيم١٤٩٣٤ ٣٩.٥

٦٧.٥٣٣٣٩٣٧٢٢٤.٥١٧.٥٣٦١٥.٥احمد عوده قاسم جبر قاسم١٤٩٣٥ ٤٨

٦٧.٥٣٦٤٥٣٩٢٣٦١٧.٥٣٢١٥احمد فرحان حسن على١٤٩٣٦ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٧.٥٤٥٣٨.٥٢٤٩١٨٣٨.٥١٥احمد دمحم السيد احمد عبدالرحيم الهوارى١٤٩٣٧ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٩٥٢٣٩٢٥٩.٥١٨.٥٣٧١٥.٥احمد دمحم السيد على١٤٩٣٨ ٥٥

٦١٣٢٤٥٣٨٢٢٢.٥١٧.٥٣٣١٥.٥احمد دمحم فتحي احمد١٤٩٣٩ ٤٦.٥

٦٢٣٢٣٩٣٧٢١٦.٥١٨.٥٣١.٥١٦.٥احمد يسرى دمحم سالمة١٤٩٤٠ ٤٦.٥

٤٧٣٠٣٧.٥٣٦١٩٥.٥١٨٣٠١٥اسامه دمحم ابراهيم عبدالمجيد١٤٩٤١ ٤٥

٤٨.٥٣٠٣٧٣٣١٨٨١٧٣٠١٥اسالم ابراهيم محمود عبدالشكور١٤٩٤٢ ٣٩.٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٥٣٣١٩٣.٥١٧.٥٢٠١٥.٥اسالم سامح رجب حسن منصور١٤٩٤٣ ٣٦.٥

٧٢.٥٣٣.٥٤٨٣٥٢٣٩.٥١٨٣٣١٥.٥اسالم محمود دمحم محمود١٤٩٤٤ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٠٣٨.٥٣١٢١١١٦.٥٣٣١٥.٥السيد احمد السيد على١٤٩٤٥ ٤٥

٧٥.٥٣١.٥٥٢٣١٢٥٠١٥٣٩١٥امين سمير امين جاد١٤٩٤٦ ٦٠

٦٠.٥٣٢٤٥٣٤٢١٦.٥١٦٣٢.٥١٥.٥ايمن نظمي همام سليمان يوسف١٤٩٤٧ ٤٥

٦٥٣١٤٨٣٤٢٢٣١٥٣٧١٥حسن سيد حسين علم الدين١٤٩٤٨ ٤٥

٤٦.٥٢٦٣٨٣٠١٧٨١٥٣٠١٥حسن هيثم حسن علي دمحم١٤٩٤٩ ٣٧.٥

٦٥.٥٣٣٤٥٣٥٢٢٦١٥٣٤١٦رمضان احمد طايع بشاري١٤٩٥٠ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٤٥١٥٣٧١٥رمضان عيد رمضان عبادى١٤٩٥١ ٤٥

٦٦٣٨.٥٥٠.٥٣٧٢٢٧١٥٣٥١٥سعيد دمحم سعيد دمحم١٤٩٥٢ ٣٥

٤٨.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٠.٥٢٠١.٥١٥٣٣١٥سليمان مصطفي عيد عودة١٤٩٥٣ ٣٦.٥

٤٤.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠١٨٧.٥١٦.٥٣٠.٥١٣.٥سيد رافت عيد احمد على١٤٩٥٤ ٣٦

٧٢٣٣.٥٥١٣٥٢٣٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥سيف رضا عطيه دمحم دمحم على١٤٩٥٥ ٤٥
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٦٥٣٨٤٥٣٠٢١٢.٥١٨٣٢١٥سيف عادل عبدالحميد عطية١٤٩٥٦ ٣٤.٥

٥٢.٥٢٠٣٧٢٢.٥١٧٧١٥٣٠١٥.٥صالح سالم سويلم عيد حمدان١٤٩٥٧ ٤٥

٦٨٣٦٤٩.٥٣٦.٥٢٣٨.٥١٧٣٤.٥١٥صالح ياسر سليمان هويشل١٤٩٥٨ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٦٤٩.٥٣٨٢٣٧١٨٣٢١٦عادل حمدى دمحم رفاعى حسن١٤٩٥٩ ٤٦

٧٠٣٥٤٥٣٦٢٣٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٦عادل وليد عادل علي جاب هللا١٤٩٦٠ ٤٦.٥

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٥.٥٣٦١٦عبدالرحمن جمال طلعت ابوالحسن عالم١٤٩٦١ ٥٩

٥٣٣٢.٥٤٦٣٨٢٠٨١٥.٥٣٢.٥١٥.٥عبدالرحمن سليمان ابراهيم حسين سليمان١٤٩٦٢ ٣٨.٥

٦٠.٥٣٥.٥٣٧٣٠.٥١٩٧.٥١٥٣٢١٥عبدالرحمن مجدي ابراهيم دمحم١٤٩٦٣ ٣٤

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٥٣٤.٥١٥عبدالرحمن دمحم عبدهللا احمد١٤٩٦٤ ٥٨

٦٧٣٤.٥٥٢.٥٣٨٢٣٧١٦.٥٣٤.٥١٥عبدالرحيم محمود عبدالرحيم احمد على١٤٩٦٥ ٤٥

٥٢٣٠٤٦٣٧.٥١٩٩١٥.٥٣١.٥١٣عبدهللا اسماعيل محمود عبدربه١٤٩٦٦ ٣٣.٥

٥٢٢٢.٥٣١.٥٢٢١٧٣١٥٣١.٥١٥عبدهللا تامر عبدهللا احمد١٤٩٦٧ ٤٥

٦٢٣٠٣٦.٥٣٠٢٠٦.٥١٧.٥٣٧١٦.٥عبدهللا رامى دمحم عبدالحليم فرج١٤٩٦٨ ٤٨

٤١.٥٢٣٣٢.٥٢٠١٥١١٦٣٠١٥عبدهللا عبدالستار عبدالكريم بريك١٤٩٦٩ ٣٤

٦٠.٥٢٢٣٥.٥٢٠١٨٣.٥١٦.٥٣١١٦عبدهللا محمود عطية عبدهللا١٤٩٧٠ ٤٥.٥

٦٥٣٠٤٧٣٠.٥٢١٧.٥١٦٣٤.٥١٦.٥عبدهللا محمود دمحم دمحم حسن١٤٩٧١ ٤٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٨.٥٣٨١٨على حاتم عبدهللا احمد١٤٩٧٢ ٥٩.٥

٦٦.٥٣٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٨٣٨.٥١٦على دمحم دمحم على١٤٩٧٣ ٥٠

٥٣.٥٣٠٣٥.٥٢١.٥١٨١١٥.٥٣٠١٥.٥علي وائل عبدالفتاح عبد الراضي١٤٩٧٤ ٤٠.٥

٦٠٢٤٣٧.٥٢٢.٥١٨٩.٥١٦٣٢.٥١٦عيد اسامة عيد ايراهيم١٤٩٧٥ ٤٥.٥

٧١.٥٣٤٤٨.٥٣٠٢٤٤١٧٤٠١٦فارس رضا عطيه دمحم دمحم على١٤٩٧٦ ٦٠

٤٨.٥٣٠٣٨٢٢١٨٨.٥١٦.٥٣٠١٨.٥فكرى دمحم فكرى حسن١٤٩٧٧ ٥٠

٤٥.٥٣٠٣٦.٥٢١١٧٩١٦.٥٣٠١٨.٥قطب عبدالتواب عبد الكريم بريك١٤٩٧٨ ٤٦

٦٩.٥٣٦.٥٥٠٣٢.٥٢٤٠.٥١٧.٥٣٤١٨.٥كريم فتحى دمحم عودة١٤٩٧٩ ٥٢

٧٥.٥٤٠٥٤٣٩.٥٢٦٥.٥١٨.٥٣٦١٨.٥مؤمن احمد حمدي ابراهيم١٤٩٨٠ ٥٦.٥

٥٢٣٠٣٨.٥٢٢١٩٤.٥١٧٣٣١٧.٥دمحم ابراهيم منصور دمحم١٤٩٨١ ٥٢

٥٢.٥٣٠٤٦٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٤.٥١٨دمحم احمد فتحي احمد١٤٩٨٢ ٥٤

٥٣٣٠٤٥٢٢١٩٨١٧.٥٣٤١٨.٥دمحم احمد دمحم أحمد١٤٩٨٣ ٤٨

٦٨.٥٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٣١.٥١٧٣٤.٥١٨دمحم احمد محمود حسن١٤٩٨٤ ٥٤

٧٧.٥٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٧٠١٦.٥٣٨١٩دمحم السيد عبدالخالق حسونة١٤٩٨٥ ٥٨.٥

٦٤.٥٣٦٥٠٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣٣.٥١٩.٥دمحم السيد غريب عبده١٤٩٨٦ ٥٢

٥١٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٨.٥١٦٣٥.٥١٨.٥دمحم حسن عيسي دمحم١٤٩٨٧ ٥٢
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٧١٣٠.٥٥٦٣٢.٥٢٤١١٦٣٨١٨.٥دمحم حسن دمحم سالم١٤٩٨٨ ٥١

٦٤.٥٣١.٥٤٩٣٠٢٢٩.٥١٦٣٩١٨دمحم حسين سالم سليمان١٤٩٨٩ ٥٤.٥

٧٠٣٤٤٥٣٠٢٣٢١٥.٥٣٦١٨دمحم حسين صالح عودة سليمان١٤٩٩٠ ٥٣

٦٦٣٥٤٥.٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٩١٨دمحم رضا عطيه دمحم دمحم على١٤٩٩١ ٥٠

٦٦.٥٣٤٤٥٣٠٢٢٣.٥١٦.٥٣٩١٨دمحم سعيد احمد سعد هللا١٤٩٩٢ ٤٨

٦١.٥٣٤٤٥٣٠٢١٩.٥١٥.٥٣٧١٨دمحم سعيد حسني عطية١٤٩٩٣ ٤٩

٦١٣٢٤٦.٥٢٣٢١٢.٥١٦٣٢١٧دمحم صالح دمحم حسين١٤٩٩٤ ٥٠

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣٦٢٤٦١٧٣٣١٥دمحم عبدالراضى حراجى السمان١٤٩٩٥ ٥٧

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨١٦.٥٣٣.٥١٥دمحم عبدالعاطى احمد الطاهر١٤٩٩٦ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٢٣٥٢٥٥.٥١٧٤٠١٩دمحم على دمحم على١٤٩٩٧ ٥٥

٥٢٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٢٠١٦.٥٤٠١٧.٥دمحم عماد سيد عبداللطيف على١٤٩٩٨ ٥٢

٤٣.٥٣٢٤٥٢١١٨٩.٥١٦٣٤١٨دمحم عيد ابراهيم علي١٤٩٩٩ ٤٨

٧٣.٥٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٥٠.٥١٦٤٠١٨.٥دمحم ماهر دمحم احمد١٥٠٠٠ ٥٢

٦٣.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢١٣١٥.٥٣٨١٦دمحم هشام دمحم عبدالحليم١٥٠٠١ ٣٧.٥

٧٦٣٥.٥٥٢٣٧٢٥٧.٥١٨٣٧١٦دمحم هشام دمحم عطية١٥٠٠٢ ٥٧

٥٥٣٣.٥٤٥.٥٣١٢٠٧١٥٣٦١٦دمحم ياسر دمحم خليل١٥٠٠٣ ٤٢

٧٤٣٧٥٠٣٣٢٤٩١٧٣٥.٥١٧محمود ابوالليف يونس عبدالرحيم١٥٠٠٤ ٥٥

٧٣٣٧٥٢٣٤.٥٢٥٢.٥١٧.٥٣٩١٧.٥محمود حمدي عبدالغفار محمود١٥٠٠٥ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٩١٥٣٠١٥محمود خالد حسني دمحم مرسي١٥٠٠٦ ٥٤

٥٥٣٠.٥٤٩٣٠.٥٢١٨١٦.٥٣٢١٧محمود رزق عبدالخالق سالمه١٥٠٠٧ ٥٣

٤٦٣٠٤٦٣٠١٩٧١٦.٥٣٣١٧محمود رضا علي احمد١٥٠٠٨ ٤٥

٧٢.٥٣٤.٥٥٠٣٤٢٤٧١٩٣٤١٦محمود دمحم احمد السيد١٥٠٠٩ ٥٦

٥١٣٠٤٦٣٠٢٠٥١٦٣٦١٥.٥محمود دمحم عوده طريقي عودة١٥٠١٠ ٤٨

٧٢٣١.٥٤٩٣٠٢٣٢.٥١٥٣٧١٧مصطفى احمد مصطفى دمحم١٥٠١١ ٥٠

٧١٣١٥١.٥٣٠٢٤٠.٥١٨.٥٣٧١٦مصطفى دمحم احمد على١٥٠١٢ ٥٧

٧٨.٥٣٤.٥٥١٣٦٢٥٢١٩.٥٣٨١٦مصطفي دمحم صبحي دمحم١٥٠١٣ ٥٢

٦٠٢٤٤٥٣٠٢٠٤١٥٣٨١٥.٥مصطفى دمحم عبدالسالم دمحم١٥٠١٤ ٤٥

٧٧٣٦.٥٤٩.٥٣١.٥٢٤٩.٥١٧.٥٣٠١٥.٥مصطفى وائل طلعت ابوالحسن١٥٠١٥ ٥٥

٦١.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٦١٥٣١١٥.٥ناجى دمحم ناجى ابو الحسن١٥٠١٦ ٤٧

٥٢٣٠٤٩٣٠٢٠٨١٦٣٢١٥.٥هاشم سعيد ابوهاشم دمحم١٥٠١٧ ٤٧

٥٤.٥٣٠٤٩٣٠٢١٠.٥١٧.٥٣٨١٥.٥هاشم دمحم ابوهاشم دمحم الهادي١٥٠١٨ ٤٧

٦٩.٥٣٧٥٢٣٣.٥٢٤٠١٩.٥٣٧١٦يوسف شعبان احمد حسن١٥٠١٩ ٤٨
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٦٠٣٦٤٦.٥٣٠٢١٧.٥١٨٣٦.٥١٦يوسف عالء ابراهيم عدالحكيم١٥٠٢٠ ٤٥

٥٠٣٠٤٨٢١١٩٧١٧.٥٣٧١٥.٥يوسف دمحم دمحم على حسان١٥٠٢١ ٤٨

٥٤٣٠٤٨٢٢.٥٢٠٩.٥١٥٣٨١٦يوسف مصطفى عبده دمحم١٥٠٢٢ ٥٥

٤٦٣٠٤٥٢٢١٨٨٠٣٠١٥عبدالفتاح وائل عيدالفتاح سيد احمد٢٢٧٣٠ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣٨.٥٢١١٧٧٠٣٠١٥دمحم ناصر دمحم سالم٢٢٧٣١ ٤٥

٤٣.٥٣٣٣٨٣٣.٥١٨٧٠٣٠.٥١٥صالح دمحم عبيد عبد الجواد٢٢٩٧٠ ٣٩

٤٠٣١٣٥٢٠١٧١١٠٣٢١٥سيد دمحم منصور دمحم٢٣٠٢١ ٤٥
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فايد فايد االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٦٦.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٣٢١٦.٥٣٥.٥١٥.٥ابتسام هانى احمد السيد١٥٠٢٣ ٥٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٨٣٧١٦.٥اروى ابراهيم فكرى ابراهيم١٥٠٢٤ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٨١٥٣٥١٦اريام هشام  رجب  دمحم١٥٠٢٥ ٥٨

٧٤.٥٣٨٥٤٣٨.٥٢٦٤١٨٣٦١٧اسراء احمد المغورى عبدالسميع١٥٠٢٦ ٥٩

٦٩٣٧.٥٤٥.٥٣٦.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥اسماء دمحم نمر بسطامي١٥٠٢٧ ٥٦

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٨٣٦١٧االء احمد محمود ممدوح١٥٠٢٨ ٥٨

٦٩٣٥.٥٤٧٣٠.٥٢٣٨١٦٣٥١٥.٥االء رضا محمود عبدالرحيم١٥٠٢٩ ٥٦

٧٥٣٦.٥٥٣٣٩.٥٢٦٣١٥.٥٣٧.٥١٧.٥االء سمير دمحم الحادي١٥٠٣٠ ٥٩

٦٧٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٣٠.٥١٦.٥٣٤.٥١٦االء ياسر سيد عامر١٥٠٣١ ٥٥.٥

٦٨٣٥٤٦٣٦.٥٢٤٢.٥١٧٣٦١٦امل ايهاب دمحم مصطفى١٥٠٣٢ ٥٧

٦٣.٥٣٣٣٨.٥٣٠٢١٦١٥٣٣١٦.٥امل دمحم سليمان دمحم١٥٠٣٣ ٥١

٧٦.٥٣٨٥٣٣٨٢٦٣١٥.٥٣٥.٥١٧.٥امنية احمد حلمي يوسف١٥٠٣٤ ٥٧.٥

٧٥٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٦٠.٥١٨.٥٣٤.٥١٦.٥امنيه عبدالاله سالمه محمود١٥٠٣٥ ٥٨.٥

٧٦.٥٤٠٥٣٣٧.٥٢٦٥٢٠٣٤.٥١٦.٥اميره محمود عبدالمنعم عبدهللا١٥٠٣٦ ٥٨

٦٥.٥٣٥٤٨.٥٣٠٢٣٦١٦٣٨١٦.٥اناسيمون ميشيل نوار عوض١٥٠٣٧ ٥٧

٧٢.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٧٢٥٩.٥١٦.٥٣٤١٦.٥ايثار عبدالرحمن دمحم سليم١٥٠٣٨ ٥٩

٧٠٣٧٤٧.٥٣٠٢٤١.٥١٥٣٤.٥١٧.٥ايمان يوسف السيد عزب١٥٠٣٩ ٥٧

٧١٣٤.٥٤٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٤١٦ايه احمد عبدالحميد احمد١٥٠٤٠ ٥٤

٦٥٣٦.٥٤٨٣٨٢٣٢.٥١٥٣٥١٧ايه خليل جاد خليل١٥٠٤١ ٤٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٤١٥٣٦١٦.٥ايه ناصر عبدالظاهر هواري١٥٠٤٢ ٥٩

٧٨.٥٣٧.٥٥٧٤٠٢٧١١٦٣٤.٥١٧بسملة احمد عبدالرحمن دمحم١٥٠٤٣ ٥٨

٧٤.٥٣٨.٥٤٦.٥٣٢٢٤٩.٥١٦٣٥.٥١٥بسملة اسماعيل سليمان سلمان١٥٠٤٤ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥بسملة بدوى حسان حسن١٥٠٤٥ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٩٣٣١٧بسملة حسين السيد عطية١٥٠٤٦ ٥٩

٦٨.٥٣٧٥٢٣٢.٥٢٤٨١٦٣٣١٥بسملة دمحم محمود احمد١٥٠٤٧ ٥٨

٦٩٣٦٥١٣١.٥٢٤٣.٥١٨٣٨١٥.٥بسملة محمود دمحم حافظ١٥٠٤٨ ٥٦

٧٦.٥٣٨.٥٥٨٣٦.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٥١٦.٥بسملة ناجح سالمان عبدالمنعم١٥٠٤٩ ٥٩

٧٣.٥٣٦.٥٤٨٣٤.٥٢٤٩.٥١٥٣٣.٥١٦.٥تسبيح تامر دمحم حسن١٥٠٥٠ ٥٧

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٨١٦تسبيح محمود يوسف حافظ١٥٠٥١ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥تسنيم صالح مصطفى الشرنوبى١٥٠٥٢ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٩٥٧٤٠٢٧١.٥١٦٣٨.٥١٧.٥جويس اسامة خليل حكيم١٥٠٥٣ ٥٧
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٧٥.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧٠١٧٣٦.٥١٧.٥حبيبة ابراهيم محمود دياب١٥٠٥٤ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٨٥٥٣٢.٥٢٥٢.٥١٧٣٨١٦.٥حبيبة عماد السيد دمحم١٥٠٥٥ ٥٢.٥

٦٨٣١.٥٤٨٢٣.٥٢١٧.٥١٥.٥٣٧.٥١٦حسناء حمدي عبدالحق عطا١٥٠٥٦ ٤٦.٥

٧١٣٨٥٥.٥٣٥٢٥٣١٧٣٧.٥١٦.٥حسناء دمحم عبدالرازق حسن١٥٠٥٧ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٢٥٢٣٠٢٣٩.٥١٧٣٤.٥١٥.٥حنين حمدي عبدالحق عطا١٥٠٥٨ ٥٣

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٤١٥٣٨١٦.٥حنين دمحم عبدالسالم عبد العال١٥٠٥٩ ٥٩.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٩٣٩١٥.٥خلود طارق عبدالرحمن احمد١٥٠٦٠ ٥٩

٧٥.٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٦٣٤.٥١٧خلود دمحم اسماعيل يوسف١٥٠٦١ ٥٥

٧٣.٥٣٨٥١٣٣.٥٢٥١.٥١٦.٥٣١.٥١٦خلود دمحم حسين عبدالعظيم١٥٠٦٢ ٥٥.٥

٧٤٣٥٤٩.٥٣٢.٥٢٤١١٦.٥٣٥١٦.٥دعاء احمد دمحم محمود١٥٠٦٣ ٥٠

٧٩.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٧١٧.٥٣٧.٥١٦.٥دعاء البدوى احمد احمد١٥٠٦٤ ٥٩.٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠.٥٢١٨١٧.٥٣٤.٥١٥.٥دعاء مصطفى علي مسعود١٥٠٦٥ ٤٥

٧٠٣٣.٥٤٩٣٨.٥٢٤٣.٥١٧٣٦.٥١٥.٥دنيا ابراهيم عبدالسالم متولي١٥٠٦٦ ٥٢.٥

٦٧.٥٣٧٤٧.٥٣٤٢٣٥١٧.٥٣٥١٦دنيا حسن متولي دمحم١٥٠٦٧ ٤٩

٧٣.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٤٧.٥١٧٣٦١٦دنيا حمدى السيد عبدالفتاح١٥٠٦٨ ٥٤.٥

٦٩.٥٣٣٥٢.٥٣٠٢٣٢.٥١٧٣٥١٥.٥دينا اسامه محمود المدادى١٥٠٦٩ ٤٧.٥

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٦رؤى علي غريب الطاهر١٥٠٧٠ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٣٤٠٢٦٩١٥.٥٣٦١٥رحمة ابراهيم كمال ابراهيم١٥٠٧١ ٥٩.٥

٦٦.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٣٢٢٩.٥١٧.٥٣٢١٥.٥رحمة محمود عبدالرحيم عبد العال١٥٠٧٢ ٤٥

٧١.٥٣٤.٥٥٤٣٠٢٣٩.٥١٧٣٧.٥١٦رحمه اشرف رمضان دمحم١٥٠٧٣ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٣.٥٥١.٥٣٠٢٣٥.٥١٧٣٦.٥١٦رغده عصام جابر ابراهيم١٥٠٧٤ ٤٨

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٩.٥٣٧١٥.٥رغده دمحم سعد على١٥٠٧٥ ٥٩.٥

٦٤.٥٣١.٥٤٥٣١٢٢٧١٧٤٠١٥رفقة عماد صبحي يواقيم١٥٠٧٦ ٥٥

٧٢٣٢٤٥٣٠٢٣٥١٧.٥٣٦.٥١٥رقية السيد بشارى مصطفى١٥٠٧٧ ٥٦

٧٢٣٢٥٠٣٣.٥٢٤٤.٥١٨.٥٣٧.٥١٥رقية رجب حسين عرفه١٥٠٧٨ ٥٧

٧٤.٥٣٢.٥٥٠٣٢.٥٢٤٦.٥١٩٣٦١٦.٥روان دمحم صبحى دمحم١٥٠٧٩ ٥٧

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٩٣٨١٧روان هشام دمحم عليان١٥٠٨٠ ٦٠

٧١.٥٣١.٥٤٧.٥٣١.٥٢٤٠١٩٣٨.٥١٧.٥زينب علي بكري مغربي١٥٠٨١ ٥٨

٧١٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٨٣٣١٥.٥ساره عماد دمحم عبدالرحمن١٥٠٨٢ ٤٩

٧٠.٥٣٣.٥٥١٣٣٢٤٣١٧٣٨.٥١٨ساره محمود ابو الوفا احمد١٥٠٨٣ ٥٥

٧١٣٣.٥٤٧٣٠٢٣٠.٥١٧٣٨١٦ساره محمود عبدالوارث عبدالمجيد١٥٠٨٤ ٤٩

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧٣٩١٧سلسبيل عبدالقادر سعد عبدالقادر١٥٠٨٥ ٥٩
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٧٢.٥٣٣.٥٥٣٣٤.٥٢٥٢.٥١٨٣٨١٨.٥سلسبيل ناصر عبدالوهاب دمحم١٥٠٨٦ ٥٩

٧٩٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٥.٥١٩سلمي امير فتحي سالم١٥٠٨٧ ٥٩

٧٦٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٤.٥١٨.٥٣٧١٩سلمى سيف النصر محمود ابراهيم١٥٠٨٨ ٥٩

٧٩٣٧٥٤.٥٤٠٢٦٩.٥١٩٣٦١٧.٥سلمى علي السيد علي١٥٠٨٩ ٥٩

٧٨٣٧.٥٥١٤٠٢٦٤.٥١٩٣٩.٥١٨.٥سوسنا اشرف عطية وليم١٥٠٩٠ ٥٨

٧٨٣٨٥٦.٥٣٩٢٧٠.٥١٩٣٩.٥١٨.٥شروق ابومسلم عبدالهادى السيد١٥٠٩١ ٥٩

٧٦٣٥.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٢.٥١٨٣٦١٧شروق اسامة سيد عامر١٥٠٩٢ ٥٧

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٤١٩٣٧١٧.٥شروق سليمان عبداللطيف القرني١٥٠٩٣ ٥٩

٧٦٣٧.٥٥٣٤٠٢٦٥.٥١٩٣٦١٨.٥شهد احمد عطيه عوض١٥٠٩٤ ٥٩

٧٦.٥٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٤١٧.٥شهد احمد محمود ابراهيم١٥٠٩٥ ٥٩

٧٤٣٨٤٩٣٩.٥٢٥٨.٥١٨.٥٣٨١٩شهد عبدالمنعم ابراهيم محمود علي١٥٠٩٦ ٥٨

٧٢٣٣٤٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٩٣٥١٩شهد دمحم يونس احمد١٥٠٩٧ ٥٢

٧٦.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٩شهد محمود دمحم خضر١٥٠٩٨ ٥٨

٦٦٣٠.٥٤٩.٥٣٨٢٤٢١٨٣٥.٥٢٠شيماء خيري دمحم علي١٥٠٩٩ ٥٨

٧٦.٥٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٨١٨.٥٣٩.٥١٩.٥صفوة احمد على محمود١٥١٠٠ ٥٨

٧٦٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٥٨.٥١٩٣٧١٦ضحى نبيل شعبان دمحم١٥١٠١ ٥٣.٥

٧٥.٥٣١٥٠.٥٣٧.٥٢٤٨١٩٣٩١٧.٥عفاف دمحم حلمي سليمان١٥١٠٢ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٧.٥٤٨.٥٣٧٢٥٧.٥١٦٣٨.٥١٨علياء دمحم عبدالرازق حسن١٥١٠٣ ٦٠

٧٣٣٨.٥٤٧.٥٤٠٢٥٤١٨.٥٣٧١٦.٥عهد علي سيد علي١٥١٠٤ ٥٥

٧٥٤٠٥٤٤٠٢٦٧.٥١٩٣٧١٧.٥عواطف عماد السيد دمحم١٥١٠٥ ٥٨.٥

٧٠٤٠٥٤٣٦.٥٢٥٩.٥١٩٣٩١٦.٥فاطمه حجاج عبدالسالم دمحم١٥١٠٦ ٥٩

٧٤٣٨.٥٥٠٣٦٢٥٤.٥١٦.٥٣٨١٧فاطمه عبدالفتاح على دمحم١٥١٠٧ ٥٦

٧٦٤٠٤٨٣٥٢٥٥١٧٣٨١٦فاطمه محمود طه محمود١٥١٠٨ ٥٦

٧٥٣٨.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٥١.٥١٧٣٦.٥١٦.٥فاطمه محمود عبدهللا دمحم١٥١٠٩ ٥٦

٧٠٣٤٤٥٣١٢٣٥١٧٣٣.٥١٦.٥فرحة رمضان على عبدالحميد١٥١١٠ ٥٥

٧٦.٥٤٠٥٦٤٠٢٧٠.٥١٨.٥٣٨.٥١٨فرحه دمحم حسين احمد١٥١١١ ٥٨

٧٤.٥٣٥.٥٥٢.٥٤٠٢٦٠.٥١٦٣٤١٧ليلى دمحم عبدهللا دمحم١٥١١٢ ٥٨

٧٦٣٦.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٧.٥١٩٤٠١٧مارينا فايز زيادة يوسف١٥١١٣ ٥٩

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٧.٥٣٧١٧مريم احمد عبدالعزيز دمحم١٥١١٤ ٥٩

٦٣٣٠.٥٤٨٣٤٢٢٠.٥١٥٣٠١٦مريم شعبان السيد محمود١٥١١٥ ٤٥

٦٨٣٤٤٩.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٠١٥.٥مريم شلبى احمد ابراهيم شلبى١٥١١٦ ٥٣

٦٥.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٠٢٣٢.٥١٦٣٢١٥.٥مريم عادل دمحم عبدالسالم١٥١١٧ ٥٤
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٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٤١٦مريم علي حسن ابراهيم١٥١١٨ ٥٩

٦٩٣٤.٥٤٥٣١٢٣٥١٥٣٣.٥١٧.٥مريم دمحم عبدالمنعم عابدين١٥١١٩ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٢٢٥٢.٥١٦.٥٣٥١٧ملك عماد عبدالعزيز دمحم١٥١٢٠ ٥٩

٧٤٣٩٥٠.٥٣٣.٥٢٥٦١٦٣٦١٧ملك دمحم عبدالمنعم عبد الرحيم١٥١٢١ ٥٩

٧٣.٥٣٨٥٠٣٧.٥٢٥٦١٧.٥٣٤.٥١٦.٥ملك دمحم عبدالهادي عبدهللا١٥١٢٢ ٥٧

٧٠.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٤١٦٣٤١٧منار صالح دمحم عبدالرحيم١٥١٢٣ ٥٥

٦٦٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٣١٦.٥منةهللا احمد جابر احمد١٥١٢٤ ٤٦

٦٧٣٤٤٧.٥٣٠٢٣٢.٥١٨٣٣.٥١٥منه خالد دمحم المرسي١٥١٢٥ ٥٤

٧٢٣٧.٥٥١٣٦٢٤٧.٥١٧٣٣١٦.٥منه عالء شحاته دمحم١٥١٢٦ ٥١

٧٨٣٩٥٨٤٠٢٧٤.٥١٧٣٤.٥١٦.٥منه دمحم محمود مصطفى١٥١٢٧ ٥٩.٥

٧٢٣٩.٥٥٤٣٣٢٥٦١٧.٥٣٦١٥.٥منه محمود دمحم محمود١٥١٢٨ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٠.٥٣٨٢٦٠١٧٣٨١٦.٥ميار اشرف عبادي علي دمحم١٥١٢٩ ٥٥.٥

٦٦٣١.٥٤٧٣٥٢٢٦١٥.٥٣٣.٥١٦.٥نجاح عبدالهادى حامد دمحم١٥١٣٠ ٤٦.٥

٦١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٦٣٢.٥١٥نجالء مبروك جادهللا محمود١٥١٣١ ٤٦.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٤١٩٣٩١٧ندا ء هشام دمحم فهمي١٥١٣٢ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٨.٥٣٧١٧ندى اشرف السيد عبدالقادر١٥١٣٣ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٦١٧.٥٣٧١٥.٥ندى حسين محمود عبدالسالم١٥١٣٤ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٣١٨٣٧١٦.٥ندى عبدالرزاق موسى عبد العظيم١٥١٣٥ ٥٨

٧٧٣٧.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٦ندي عبدهللا علي عبدهللا١٥١٣٦ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٨٣٩.٥١٦.٥ندى عصام احمد محمود١٥١٣٧ ٦٠

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٥.٥٣٠.٥١٦ندى عواد سليمان مسلم١٥١٣٨ ٤٥

٧٣٣٣٤٨٣٤٢٣٣.٥١٥.٥٣٥١٥.٥ندى دمحم احمد عليوه١٥١٣٩ ٤٥.٥

٦٨.٥٣٣٥٠٣٠٢٢٩١٦.٥٣٢.٥١٦نرمين دمحم حسين ابو الحسين١٥١٤٠ ٤٧.٥

٦٩.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٤٢٤٧١٧.٥٣٧١٥.٥نورهان شحاته دمحم شحاته١٥١٤١ ٥١.٥

٧٣٣٩.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٢١٦.٥٣٨١٦نورهان طارق سعد علي علي١٥١٤٢ ٥٠.٥

٧١.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٣٢٤١١٥.٥٣٣.٥١٥هاجر السيد مصطفى النوبي١٥١٤٣ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٥٤٩.٥٣٠٢٤٢١٦.٥٣٢.٥١٦هاجر خالد ابراهيم احمد١٥١٤٤ ٥٥

٧٢٣٥٥٣.٥٣٠٢٤١.٥١٥.٥٣٦.٥١٦هاجر سامح عبدالعظيم السيد١٥١٤٥ ٥١

٧٤.٥٣٧٥٢.٥٣٢.٥٢٤٥١٧٣٧١٥.٥هاجر ناصر ابو الدهب دمحم١٥١٤٦ ٤٨.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٧٣٩.٥٢٦٦١٦.٥٣٧.٥١٦هاجر ياسر محمود السيد١٥١٤٧ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٠٢٢٨١٦٣٥١٥.٥هدير سمير عبدالحفيظ علي١٥١٤٨ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٠٣٣.٥٢٤٣١٧٣٥.٥١٥.٥والء رجب دمحم عبدالمولى١٥١٤٩ ٤٩.٥
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٧٤.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٢٢٥١.٥١٧٣٩.٥١٦يؤنا ايهاب فايز إبراهيم١٥١٥٠ ٥٤

٧٢٣٨٤٧٣٠٢٤٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥يمنى حسين شقيق ابو ليلة١٥١٥١ ٥٧.٥

٧٤٣٦.٥٥١٣٢٢٥١.٥١٧.٥٣٩١٦يوستينا اشرف لمعي فريد١٥١٥٢ ٥٨
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فايد الشهيد مصطفى محمود عبدالحميد ابو العنين ع بناتاالدارة المدرسة
٧٠.٥٣٤.٥٣٩٣٠٢٢٩١٨٣٤.٥١٦.٥اروى احمد دمحم نصر الدين زين١٥١٥٣ ٥٥

٦٥.٥٣١٤٧.٥٣٠٢٢٦١٧٣٤.٥١٦اسراء جمعه جاد حسين١٥١٥٤ ٥٢

٧٩٣٦.٥٥٧٣٥.٥٢٦٣١٧.٥٣٢.٥١٦.٥اسراء خالد عبدالعزيز دمحم١٥١٥٥ ٥٥

٦٥.٥٣١٥٠.٥٣١٢٣١.٥١٦٣٢١٨.٥اسراء دمحم السيد بشاري احمد١٥١٥٦ ٥٣.٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٩٣٣٢٤٢١٦.٥٣٥.٥١٧اسماء سامي حسن علي١٥١٥٧ ٥٥

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٨٢٧٠٢٠٣٥١٧.٥اسماء عواد يوسف عبدالحميد احمد١٥١٥٨ ٥٨

٧١.٥٣١.٥٤٦٣٠٢٣٧١٧.٥٣٣.٥١٧اسماء دمحم ابراهيم عبدالحميد١٥١٥٩ ٥٨

٧٧.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٧٢٢٠٣٨١٧.٥اسماء مصطفى رمضان دمحم١٥١٦٠ ٥٩

٧٥.٥٣٦٥١.٥٣١.٥٢٥٢.٥٢٠٣٧.٥١٧.٥االء سيد غريب احمد دمحم١٥١٦١ ٥٨

٧٧٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٦٨٢٠٣٧١٨االء دمحم عثمان حنفى١٥١٦٢ ٥٩

٧٩٤٠٥٧٣٩٢٧٣٢٠٣٧١٧.٥االء موسي قطب يوسف١٥١٦٣ ٥٨

٧٠٣٢٥٢٣١.٥٢٣٩.٥١٨٣٦١٨امانى دمحم صالح السيد امبابى١٥١٦٤ ٥٤

٦٧٣١٤٥٣١٢١٩١٧.٥٣٢.٥١٧امنية محمود عبدالحليم دمحم١٥١٦٥ ٤٥

٧٦٣٣.٥٥٣٣٢.٥٢٤٩١٩٣١.٥١٧امينه عادل عبدالجواد محمود١٥١٦٦ ٥٤

٧٧.٥٣٨٥٢٣٢.٥٢٥٨١٨٣٣١٧اهلة اسامة حسنين محمود مصطفى١٥١٦٧ ٥٨

٧٤٣٤.٥٥٢٣٤٢٤٩.٥١٧٣٦١٧.٥ايات دمحم عبدالحميد عبد المجيد١٥١٦٨ ٥٥

٧٤٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٥٧١٧٣٤.٥١٧.٥ايةهللا ياسر سالمة سليمان١٥١٦٩ ٥٦

٦٢.٥٣٠٤٥٢١.٥٢١٥١٨٣٣١٧ايمان احمد ابراهيم احمد١٥١٧٠ ٥٦

٦٧.٥٣٥.٥٤٦٣٤٢٤٢١٦.٥٣٣١٦ايمان حمدان عبدهللا خليل حمدان١٥١٧١ ٥٩

٥٢٣٠٤٥٣١٢٠٩١٧.٥٣١١٦.٥ايمان سعيد دمحم حسن١٥١٧٢ ٥١

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٦٣٣١٦.٥ايمان صالح السيد احمد١٥١٧٣ ٥١

٧٦.٥٣٤٥١.٥٣٨.٥٢٥٩.٥٢٠٣٧١٧ايه احمد جاد حسين احمد١٥١٧٤ ٥٩

٦٤٣٠٤٥٣١٢٢٦١٦٣٢.٥١٧ايه اشرف ابراهيم سليمان عايش١٥١٧٥ ٥٦

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٨.٥٣٦١٥.٥ايه خالد دمحم محمود١٥١٧٦ ٥٩.٥

٦٣.٥٣١٤٥٣١٢١٦.٥١٥.٥٣٧١٥.٥ايه دمحم عباس مصطفى١٥١٧٧ ٤٦

٧٦.٥٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٥٣١٦.٥٣٨.٥١٥.٥ايه محيسن سالم دمحم١٥١٧٨ ٥١.٥

٧٣٣٤٤٩٣٨٢٤٥.٥١٧.٥٣٧١٥.٥بثنت محمود كامل يوسف١٥١٧٩ ٥١.٥

٧٨٣٩٥٤٤٠٢٧٠.٥٢٠٣٦.٥١٦بسملة احمد سعيد بربرى١٥١٨٠ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٢٢٠٣٨١٥.٥بسملة عيد دمحم سعد١٥١٨١ ٥٩

٧٧.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٨.٥٣٨١٥بسمله حسن حسين سليمان١٥١٨٢ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٢٥٥.٥٣٧.٥٢٥٣١٧٣٥.٥١٦بسمله سمير ابراهيم حمادي١٥١٨٣ ٥٤.٥
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٧٤٣٦٤٨.٥٣٤.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٦.٥١٥.٥بسمه دمحم نورالدين سامي١٥١٨٤ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤١٨.٥٣٧١٦تسبيح هانى عبدالخالق حسونه حسين١٥١٨٥ ٦٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٩.٥٣٩١٥.٥تسنيم احمد دمحم حسن حسين١٥١٨٦ ٥٩

٧٠.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٣٢٤٤.٥١٦.٥٣٧١٥تسنيم السيد دمحم على١٥١٨٧ ٥٣

٧٨٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٥تسنيم صابر حمودة دمحم١٥١٨٨ ٥٥

٧٦.٥٣٧٥٨٣٩.٥٢٦٧.٥١٨.٥٣٥.٥١٦جنه السيد عبدالرحمن احمد عبدالرحيم هوارى١٥١٨٩ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٩١٨.٥٣٨١٥.٥جنه عبدالباسط حسن عبدالباسط١٥١٩٠ ٦٠

٧٤.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩٢٦٣١٨٣٥١٦حبيبة السيد عثمان متولى١٥١٩١ ٥٤.٥

٧٦٣٩٥٧.٥٣٩٢٦٧.٥١٦٣٦١٦.٥حبيبه عابد كامل حسين١٥١٩٢ ٥٦

٧٦.٥٣٢٥٢٣٦.٥٢٤٨١٧٣٧١٦حسناء السيد مصطفى السيد١٥١٩٣ ٥١

٧٢.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٦١٥حنين ابراهيم عبدهللا دمحم١٥١٩٤ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٦٥١.٥٣٨٢٥٩١٧٣٧١٥حنين محمود عبدالهادى فؤاد١٥١٩٥ ٥٦

٦٨٣٠٤٥٣٥٢٢٦.٥١٥.٥٣٩١٥خلود هانى عيد ابراهيم١٥١٩٦ ٤٨.٥

٧٠٢٤.٥٤٦٣٤٢٢٣.٥١٥٣٦١٥.٥دعاء عبدالوهاب عبدالنبى عبدالحميد خفاجه١٥١٩٧ ٤٩

٧٤.٥٣٣.٥٥١٣٨.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥راندا حربى دمحم محمود١٥١٩٨ ٤٨

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٨٢٦٦١٧.٥٣٨١٦رانيا مختار ابراهيم دمحم١٥١٩٩ ٥٥

٦٦.٥٣١.٥٥٠٣٦٢٣٧.٥١٧٣٩١٦رحمة دمحم شحات حامد١٥٢٠٠ ٥٣.٥

٧٢.٥٣١٥٢٣٥٢٤٧.٥١٧٣٩١٦.٥رحمة دمحم عباس حسن١٥٢٠١ ٥٧

٦٨٣٠٤٨.٥٣٤.٥٢٣٦١٥.٥٣٦.٥١٥.٥رحمة دمحم فتحي عبدالحليم١٥٢٠٢ ٥٥

٦٩.٥٣٠٤٨٣٧٢٣٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥رحمة مصطفى حمدان توفيق دمحم١٥٢٠٣ ٤٩

٧٥.٥٣٠٤٥٣٨٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٧رضوي صابر خليفه عثمان١٥٢٠٤ ٥٤

٧٩٣٧.٥٥١.٥٣٩٢٦٢.٥١٦.٥٣٨١٧رنا رضا السيد حسين١٥٢٠٥ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٠٣٧.٥٣٥٢١٣.٥١٥٣٠.٥١٥رنا صبحى دمحم سليمان١٥٢٠٦ ٣٨.٥

٧١٣١.٥٤٧٣٥٢٣١.٥١٥٣٩١٧روان رضا ابو المكارم السمان١٥٢٠٧ ٤٧

٧٦٣٤٤٧٣٤٢٣٩١٦٣٢١٦.٥روان صبحى دمحم سليمان١٥٢٠٨ ٤٨

٧٦.٥٣٤.٥٥٣٣٩٢٦٢١٨٣٩١٧.٥روان دمحم ثابت ابوزيد١٥٢٠٩ ٥٩

٧٤٣٣.٥٤٨٣٨٢٤٧.٥١٨٣٩١٦روضة عبدهللا ابراهيم عبدهللا١٥٢١٠ ٥٤

٧٨٤٠٥٦.٥٤٠٢٧٣.٥٢٠٤٠١٨ريم عالء مصطفى دمحم١٥٢١١ ٥٩

٧٧٣٥٤٦.٥٣٦٢٥١١٦٤٠١٧ريهام دمحم حامد السيد١٥٢١٢ ٥٦.٥

٧٦٣٢.٥٤٨٣٥٢٤٧١٨٣٨١٨.٥زينب سامى عبدالعزيز دمحم١٥٢١٣ ٥٥.٥

٧٦٣٣٤٩.٥٣٦٢٥٢.٥١٨٤٠١٧.٥ساره سمير سعدى سالم١٥٢١٤ ٥٨

٧٤٣٤٥٠٣٨٢٥٢.٥١٩٣٩١٨.٥ساره سمير عبدالمجيد موسى دمحم١٥٢١٥ ٥٦.٥
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٧٤.٥٣٢٤٩.٥٣٨٢٤٩.٥١٦.٥٣٨١٦سلمى عبدالناصر احمد بربرى١٥٢١٦ ٥٥.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٦.٥٢٠٣٩١٧.٥سلوى خالد مصطفى حسانين١٥٢١٧ ٥٩.٥

٧٩.٥٣٦٥١.٥٣٩٢٦٣١٩٣٩١٧.٥سما دمحم دمحم على مرسى١٥٢١٨ ٥٧

٧٦٣٠٤٥٣٢٢٣١١٧٣٨١٨سمر منصور سويلم سليمان١٥٢١٩ ٤٨

٧٥.٥٣٥.٥٤٥٣٣٢٣٧١٦٣٨١٧.٥سميرة حسين سليمان سالم١٥٢٢٠ ٤٨

٧٣.٥٣٠٤٥٣٧٢٤٥.٥١٦٣٤.٥١٧سوسن عبدة مصطفى دمحم١٥٢٢١ ٦٠

٧٧.٥٣٣٥٨٣٩٢٦٤.٥١٨٣٨١٦شروق اشرف كامل حسين سالم١٥٢٢٢ ٥٧

٧٧٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٨١٦.٥شروق دمحم فتحى دمحم هيبه١٥٢٢٣ ٦٠

٧٨٣٤٥٧٣٧٢٦٤.٥١٥٣٨١٨.٥شروق هاشم دمحم عبداللطيف١٥٢٢٤ ٥٨.٥

٧٧٣٢٤٨.٥٣٧٢٤٣١٦٣٨١٧.٥شريهان ابراهيم دمحم دمحم١٥٢٢٥ ٤٨.٥

٧٩٤٠٦٠٤٠٢٧٨١٨٣٩١٧شهد حاتم سيد على١٥٢٢٦ ٥٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٦٣٧٢٦٤.٥١٨٣٩١٨شهد حلمي ابراهيم احمد١٥٢٢٧ ٥٤.٥

٧٨.٥٤٠٥٥.٥٣٧.٥٢٦٥١٨٣٧١٦شهد على بكر على١٥٢٢٨ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٣٧.٥١٦شيماء ابراهيم عيد ابراهيم١٥٢٢٩ ٥٣

٧٨.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٦٢٠٣٧١٧شيماء دمحم صالح سليمان١٥٢٣٠ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٧.٥٤٨٣٠٢٣٩١٧.٥٣٥.٥١٦.٥شيماء وائل فرحان عبدالمجيد١٥٢٣١ ٥٠

٦٦٣٥٤٥.٥٣٠٢٢٤١٥.٥٣١١٦.٥عال رضا عبدالنبي عبد الحميد١٥٢٣٢ ٤٧.٥

٧٩٤٠٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨٣٩١٦.٥فاطمه دمحم عبدالعزيز عبدالرازق١٥٢٣٣ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٢٢٤٦.٥١٥.٥٣٢.٥١٥فاطمه نصر حراجى السمان١٥٢٣٤ ٥٢

٧٠٣١.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٦٣٨١٥فاطمه هاني عبدالمحسن يوسف١٥٢٣٥ ٤٥

٦٠.٥٣١٤٥٢١.٥١٩٥.٥١٦٣٢.٥١٥.٥ليلي دمحم سعد موسي١٥٢٣٦ ٣٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٦٣٦٢٦٤١٨٣٧١٦.٥ليلى هانى يوسف دمحم١٥٢٣٧ ٥٤.٥

٧٥٣٦٥٠٢٣.٥٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٦.٥مديحة على احمد على١٥٢٣٨ ٤٦

٦٧.٥٣٥٤٧٢٣.٥٢١٨١٥٣٨١٨.٥مروة صالح سليمان عواد١٥٢٣٩ ٤٥

٦٠٣٨٥٠٣٠٢٢٩١٦.٥٣٨١٧.٥مروة محمود احمد حسين١٥٢٤٠ ٥١

٧٩.٥٣٩.٥٥٦٣٨.٥٢٧١.٥٢٠٣٩١٧مريم سامى عبدالعزيز احمد١٥٢٤١ ٥٨

٧٢٣٨.٥٥٠٣٠٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٨مريم علي احمد حسين١٥٢٤٢ ٥٢

٧٩٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٧١٨ملك متولى عثمان متولى١٥٢٤٣ ٥٥.٥

٧٢٣٥.٥٤٨.٥٣٠.٥٢٣١.٥١٥٣٦١٧.٥منار ابراهيم السيد حسن١٥٢٤٤ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٢٢٢٠٤١٥.٥٣٠١٧.٥منار علي احمد علي١٥٢٤٥ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤١٨٣٦.٥١٦.٥منار محمود عبدالحميد ابوالعنين١٥٢٤٦ ٥٨

٧٣.٥٤٠٥٢٣٥.٥٢٤٦١٧٣٣.٥١٥.٥منةهللا احمد على احمد١٥٢٤٧ ٤٥
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٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٦.٥١٧.٥منةهللا اسامه دمحم صالح احمد١٥٢٤٨ ٥٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٣٦.٥١٨منةهللا حسن احمد حسن دمحم١٥٢٤٩ ٥٧.٥

٧٢٣٩٤٨٣٠٢٣٩.٥١٥٣٥.٥١٧منةهللا محمود ابراهيم اسماعيل١٥٢٥٠ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٨٤٥.٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٤.٥١٨منه احمد رمضان احمد١٥٢٥١ ٤٨

٧٠.٥٣٩٥٠.٥٣٠٢٤٠١٥٣٨.٥١٨منه احمد على احمد عبدهللا١٥٢٥٢ ٥٠

٧٩٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٨١٦منه احمد كامل دمحم الصغير١٥٢٥٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٦٩.٥١٨٣٦١٦.٥مودة السيد عبدالسالم دمحم١٥٢٥٤ ٥٧.٥

٥٣٣١٤٧٢١.٥٢٠٠١٧٣٧١٥.٥مي ابراهيم السيد حسن١٥٢٥٥ ٤٧.٥

٧٧٣٩٥١٣٥.٥٢٥٨.٥١٧٣٨١٧مى عبدالمولى مصطفى السيد١٥٢٥٦ ٥٦

٦٦٣٧٥١٣٠٢٣٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٧.٥ميار عادل احمد دمحم١٥٢٥٧ ٥٠.٥

٦٤.٥٣٤.٥٤٩.٥٣١٢٣٠.٥١٦٣٥١٦.٥نادية احمد ابراهيم محمود١٥٢٥٨ ٥١

٦٦٣٠.٥٤٥٢٤٢١٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٦ندا جمال عباس مرسى١٥٢٥٩ ٤٧

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠ندا سعيد احمد عبدالسالم١٥٢٦٠ ٠

٦٠٣٠٤٥٢٢٢٠٥.٥١٦٣٤.٥١٦ندى البحراوى فوزى محمود١٥٢٦١ ٤٨.٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٧.٥١٦ندي جمال عطا السمان علي١٥٢٦٢ ٤٧.٥

٧٧٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣.٥١٧.٥٣٨١٦ندى سليمان محمود سالمه١٥٢٦٣ ٥٩.٥

٧٢٣٦.٥٥١.٥٣٣٢٤٥.٥١٦.٥٣٨١٦.٥ندي نصر بسيوني عبداللة بسيوني١٥٢٦٤ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٩٥١٣٣.٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٩١٥ندى هاشم دمحم عبدالحكيم١٥٢٦٥ ٥٢.٥

٧٠٣٦٤٨٣٤٢٤١١٦.٥٣٩١٦نسمة ناصر السيد سليم١٥٢٦٦ ٥٣

٧٧.٥٣٧٥٣.٥٣٧.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٨١٦نوال دمحم سالم احمد١٥٢٦٧ ٥٦

٦٨٣٤٤٦٢١.٥٢١٥١٥٣٧١٦نورهان ابوالفتوح عبدالحفيظ دمحم١٥٢٦٨ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٩١٩٣٧١٥.٥نورهان احمد ابراهيم حسن١٥٢٦٩ ٥٦

٧٥.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٧٢٦٤١٨.٥٣٨١٥.٥نورهان عابر على احمد١٥٢٧٠ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٥٣٦٢٦٠.٥١٧٣٥.٥١٥.٥نورهان وليد السيد حسين١٥٢٧١ ٥٥.٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥نيفين نور كامل ابراهيم١٥٢٧٢ ٤٩

٧٢٣٢.٥٤٧٣٣٢٢٩.٥١٨٣٨١٦هاجر ايهاب عبدالفتاح دمحم١٥٢٧٣ ٤٥

٦٨٣١٤٦٣٠٢٢٢١٨٣٧١٦.٥هبه دمحم السيد حسين١٥٢٧٤ ٤٧

٦٦.٥٣١٥٣٣٣.٥٢٣٨١٧.٥٣٦.٥١٦.٥هدى جمعة احمد عبداللطيف١٥٢٧٥ ٥٤

٧٨.٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٩١٧.٥٣٩١٦.٥هدى على فؤاد جاد١٥٢٧٦ ٥٦

٧٨.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨٢٦٣١٨٣٩١٧.٥هناء محمود عبدالهادى دمحم حسن شهاب١٥٢٧٧ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٦.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٩١٦.٥وئام دمحم سليمان احمد الطباخ١٥٢٧٨ ٥٨

٦٣.٥٣٠٤٥٢٣٢٠٦.٥١٦٣٨١٥.٥والء السيد سالمه زيدان١٥٢٧٩ ٤٥
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٧٨.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٦.٥١٨٣٨١٧ياسمين خيرى فتحى دمحم هيبه١٥٢٨٠ ٥٦

٦٢.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٢٠١٧.٥٣٧٢٠ياسمين عبده دمحم عبدالجواد١٥٢٨١ ٤٩

٦٢.٥٣٢٤٨٣٣.٥٢٢٦١٧٣٩١٦ياسمين دمحم محمود عبداللطيف١٥٢٨٢ ٥٠
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فايد العاشرمن رمضان تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٧٣٣٥٥٢٣٢.٥٢٤٠١٥٣٩١٥احمد ابراهيم احمد عوده١٥٢٨٣ ٤٧.٥

٦٢.٥٢٥٤٧.٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٩١٥.٥احمد ابراهيم سليم حسن١٥٢٨٤ ٤٧

٦٨٣٤٤٩٣١٢٣٥.٥١٦٣٩١٥.٥حمزة عمر السيد شمس الدين١٥٢٨٥ ٥٣.٥

٦٧.٥٢٦٤٧.٥٣١٢٢٢.٥١٥.٥٣٨١٦عبدالحى اسماعيل رزق عطيه١٥٢٨٦ ٥٠.٥

٦٣٣٢٤٥٣٢.٥٢١٨.٥١٥٣٨١٥.٥عبدالرحمن ايمن جمعه دمحم عبد القادر١٥٢٨٧ ٤٦

٥١.٥٢٦٤٥٣٠١٩٨١٦٣٨١٥عبدهللا غريب عبدهللا حسين١٥٢٨٨ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٢٤٨٢٢.٥٢١٢١٧.٥٣٩١٥عوده احمد عبدالصادق السايح١٥٢٨٩ ٤٥

٧١٣١.٥٥٢٣١٢٣٤١٨.٥٣٨١٥فارس عصام دمحم السيد١٥٢٩٠ ٤٨.٥

٧٨٣١٥٣٣٣٢٤٥٢٠٣٨١٥دمحم جمعه دمحم احمد١٥٢٩١ ٥٠

٦٠٢٤.٥٤٧.٥٣٠٢٠٨.٥١٦.٥٣٦١٥دمحم دسوقى عبدالرحمن يوسف١٥٢٩٢ ٤٦.٥

٦١.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢١٨.٥١٦.٥٣٣١٥دمحم عربي دمحم علي١٥٢٩٣ ٤٧.٥

٦٠.٥٢٤٤٨.٥٣٠٢٠٨١٥.٥٣٧١٥دمحم دمحم صبرى عبدالمطلب فوده١٥٢٩٤ ٤٥

٥٤٢٣.٥٥٢.٥٣٠٢١٠١٦.٥٣٩١٥.٥دمحم دمحم عيد عبدالحميد١٥٢٩٥ ٥٠

٧٤.٥٣٠.٥٥٤.٥٣٠٢٤٨٢٠٣٩١٥دمحم مصطفى السيد محمود١٥٢٩٦ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٤.٥٣٧٢٦٠٢٠٣٩١٥مصطفي احمد السيد احمد١٥٢٩٧ ٥٧.٥

٦٤.٥٢٦٤٩.٥٣٠.٥٢١٧١٨٣٥١٥يحي دمحم السيد ابراهيم١٥٢٩٨ ٤٦.٥

٦٦.٥٢٢٤٨.٥٣٠٢١٢.٥١٨.٥٣٥١٥يوسف ابراهيم سعد محمود١٥٢٩٩ ٤٥.٥

٧٧٣٧.٥٥٣٣٥.٥٢٤٩.٥١٨٣٩١٥.٥اسراء احمد عبدالحميد دمحم١٥٣٠٠ ٤٦.٥

٧٠٣٨.٥٥٤٣٧.٥٢٥١١٨٣٩.٥١٦.٥اسماء جمال عباس مسلم١٥٣٠١ ٥١

٦٠٣٤.٥٣٨٢١.٥١٩٩.٥١٥٣٧١٦اسماء عبدالرحمن على حسن١٥٣٠٢ ٤٥.٥

٧١٣٩.٥٥٥٣٥٢٥٤١٨٣٨١٦امنه دمحم سعد دمحم تمساح١٥٣٠٣ ٥٣.٥

٦٨٣٣٥٥.٥٣٠٢٣٦.٥١٨٣٦.٥١٧انغام احمد عبداللطيف على١٥٣٠٤ ٥٠

٦٤٣١.٥٥١٣٠٢٢٢١٧.٥٣٧.٥١٥.٥بسمله السيد رضوان عثمان١٥٣٠٥ ٤٥.٥

٧٧٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٨٣٨١٥.٥حبيبه دمحم حامد عبدالموجود١٥٣٠٦ ٥٥.٥

٧٣٣٧.٥٥٠.٥٣٣٢٤٢١٧.٥٣٤.٥١٦حمديه محمود دمحم عامر١٥٣٠٧ ٤٨

٧٨٣٨.٥٥٧٣٩٢٦٨١٨.٥٣٧.٥١٦رحمه السيد ابراهيم بندارى١٥٣٠٨ ٥٥.٥

٧١.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٨٢٥١.٥١٨٣٦.٥١٦زينب حسن دمحم ابو ضيف١٥٣٠٩ ٥٢

٦٨٣٢٤٥٣٠٢٢٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٦سعاد عيد سعيد السيد١٥٣١٠ ٤٧.٥

٧٦.٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٦١٩٣٧.٥١٦شاهندة علي سليمان علي سليمان١٥٣١١ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٥٢٥٦.٥١٩٣٨.٥١٥.٥شروق دمحم انس دمحم١٥٣١٢ ٥٥

٧٥٣٨.٥٥٥٣٤.٥٢٥٣١٨٣٧١٥.٥عايدة فتحي رمضان السيد١٥٣١٣ ٥٠
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٧٤٣٨٥٥.٥٣٦٢٥٧١٨٣٨١٦مديحه عوض هللا شتيوى خليل١٥٣١٤ ٥٣.٥

٧٣٣٨٥٣٣٧.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٨١٥.٥ملك محمود دمحم عبدالحميد١٥٣١٥ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٧٣٨٢٦٥١٧.٥٣٨١٦منى احمد عبده أحمد١٥٣١٦ ٥٤.٥

٦٠٣٢٥٢.٥٣٠٢٢٩١٦.٥٣٦١٥.٥موده احمد دمحم احمد دمحم العفيفي١٥٣١٧ ٥٤.٥

٦٤.٥٣٠٤٧٣٠٢١٧.٥١٥٣٥.٥١٥ندى سعيد رشدى دمحم١٥٣١٨ ٤٦

٧٠.٥٣٧.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٦٣٧١٥.٥نوران سمير فتحي ابراهيم١٥٣١٩ ٥٠.٥

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٨١٦٣٥١٦هنا هشام السيد دمحم١٥٣٢٠ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٣٩١٦.٥هند اسماعيل احمد عوده١٥٣٢١ ٦٠

٧١٣٨.٥٥٣٣٠.٥٢٥٠١٦.٥٣٨١٦يمنه سامح منصور دمحم١٥٣٢٢ ٥٧
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فايد الزعيم جمال عبد الناصر تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦١.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢١٧١٩٣٢١٥.٥ابراهيم اسامه إبراهيم إبراهيم١٥٣٢٣ ٤٥

٧٠٣٠٤٧٣٤٢٣٢.٥١٦٣٥.٥١٦احمد أشرف دمحم عبدالعزيز١٥٣٢٤ ٥١.٥

٧١.٥٣٢.٥٥٠٣٣٢٣٦.٥١٥.٥٣٨١٦احمد أيمن غريب على١٥٣٢٥ ٤٩.٥

٦٦٣١٤٨.٥٣٢٢٣٣.٥١٧٣٧.٥١٦احمد جمال فتحي عبدالسالم١٥٣٢٦ ٥٦

٧٠٣٢.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٧.٥١٥احمد عالء أحمد دمحم هالوى١٥٣٢٧ ٥٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٦.٥٣٦.٥١٦.٥احمد وليد أحمد عبدالسالم١٥٣٢٨ ٥٩

٦٠.٥٣٠٤٧٣٠.٥٢٢٣١٧٣٧١٥.٥اسالم محمود دمحم محمود١٥٣٢٩ ٥٥

٦٤٣٠٤٦٣٠٢٢٧١٦.٥٣٦١٦اياد وليد فؤاد سعيد١٥٣٣٠ ٥٧

٧٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٨١٦.٥٣٥.٥١٦حازم محمود موسى السيد دمحم١٥٣٣١ ٤٩

٦٦٣٠٤٦٣٢.٥٢٢٨.٥١٦.٥٣٧١٧حسن احمد ابوزيد عبداللطيف١٥٣٣٢ ٥٤

٧٠٣٢٤٥٣٢٢٣٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥حسن حسينى ابراهيم سليمان١٥٣٣٣ ٥٦

٦٣.٥٣٠٤٧٣١٢٢٧.٥١٦.٥٣٥١٧حسين احمد ابوزيد عبداللطيف١٥٣٣٤ ٥٦

٦١٣٠٤٧٣٣.٥٢٢٥.٥١٦٣٨١٥.٥حمزة خيري علي خليل١٥٣٣٥ ٥٤

٧٥٣٩٥٧.٥٣٨٢٦٨.٥١٥.٥٣٨١٦خالد دمحم محمود عوض١٥٣٣٦ ٥٩

٦٨.٥٣٠٤٥٣٤٢٣١١٦.٥٣٣.٥١٥.٥زياد تامر محمود دسوقى١٥٣٣٧ ٥٣.٥

٧٦٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٦٢١٦٣٦.٥١٥سيد اسماعيل عيسى اسماعيل١٥٣٣٨ ٥٥

٧٣.٥٣٠٥٠٣٥٢٤٠.٥١٦٣٤١٥.٥سيد خالد السيد عبدهللا١٥٣٣٩ ٥٢

٧٣.٥٣٠٤٧٣٥٢٣٣.٥١٦٣٦.٥١٥.٥سيد رجب محمود سالم١٥٣٤٠ ٤٨

٦٤.٥٣٠٤٨.٥٣٢.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٨١٥.٥سيف هللا سمير دمحم دمحم١٥٣٤١ ٥٤

٧٢٣٠٥٣.٥٣٢.٥٢٤٣١٦٣٦.٥١٥شمس الدين دمحم عبداللطيف دمحم١٥٣٤٢ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٢٣٤.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٨١٥.٥صالح عمرو صالح علي١٥٣٤٣ ٥٥

٦٧٣٠٥٠.٥٣٤٢٣١.٥١٥.٥٣٧١٥عبدالحميد دمحم عبدالحميد عبدالسالم١٥٣٤٤ ٥٠

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٦٣٧١٥.٥عبدالرحمن دمحم السيد دمحم دمحم١٥٣٤٥ ٥٧

٧٦.٥٣٥.٥٥٥٣٧٢٥٩١٦.٥٣٦.٥١٥.٥عبدالرحمن محمود السيد اسماعيل١٥٣٤٦ ٥٥

٦٦٣١٤٨٣٢.٥٢٢٢.٥١٧٣٦.٥١٥عبدالرحيم حسن فؤاد احمد١٥٣٤٧ ٤٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٩٢٦٩.٥١٧٣٧.٥١٦عبدهللا خالد عبدالناصر دمحم١٥٣٤٨ ٥٩

٧٥.٥٣٤٥٥.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٧٣٨.٥١٦.٥علي حسن احمد حسن١٥٣٤٩ ٥٧

٥٤.٥٣٠٥٥٣٤٢١٨.٥١٧.٥٣٢١٦على عبدالرحمن عبدالسالم دمحم١٥٣٥٠ ٤٥

٧٧٣٥.٥٥٣٣٩٢٦٢١٧٣٩١٦علي دمحم محمود دمحم عوض١٥٣٥١ ٥٧.٥

٧٠٣٠٤٥٣٦٢٢٦١٦.٥٣٥.٥١٥علي محمود علي احمد مغازي١٥٣٥٢ ٤٥

٧٣٣٢.٥٤٩٣٥٢٣٥.٥١٦٣٦١٥.٥عمر دمحم جالل جبالى١٥٣٥٣ ٤٦
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٧٢٣٤٤٨.٥٣٦.٥٢٤٣١٧٣٧١٥.٥فارس دمحم دمحم علي١٥٣٥٤ ٥٢

٦٧.٥٣٠٤٥٣٥٢٢٨.٥١٥.٥٣٨١٥دمحم احمد دمحم مصطفي١٥٣٥٥ ٥١

٧٢٢٥.٥٥٠٣٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٨١٥.٥دمحم خالد عبدالناصر حماد١٥٣٥٦ ٥٣

٦٩٣٠.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٦٣٤١٥دمحم على احمد حسانين١٥٣٥٧ ٤٥

٧٢.٥٣٠٥٠.٥٣٤٢٣٢١٦.٥٣٥١٥.٥دمحم دمحم عبدالحميد عبدالسالم١٥٣٥٨ ٤٥

٦١٢٣٤٧٣٠.٥٢٠٢.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم دمحم علي عبدالرحيم١٥٣٥٩ ٤١

٧٧.٥٣٣.٥٥٠٣٤.٥٢٥٠.٥١٥٣٩١٥دمحم دمحم فؤاد السيد١٥٣٦٠ ٥٥

٦٥.٥٢٦٤٦٣٠٢١٥.٥١٥٣٨١٥دمحم هاني صالح علي١٥٣٦١ ٤٨

٧١.٥٣٢٤٨٣٤٢٣٢١٥٣٧١٦دمحم هريدى حافظ دمحم١٥٣٦٢ ٤٦.٥

٦٧٣٠٤٥.٥٣٥.٥٢٢٣١٥٣٨١٥.٥محمود سيد محمود ابراهيم١٥٣٦٣ ٤٥

٦٩.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٤١٥٣٨١٥محمود دمحم احمد عبدالحميد١٥٣٦٤ ٣٨

٧٥.٥٣٤٤٦٣٥٢٤٣.٥١٧٣٩١٥.٥محمود دمحم قاسم عبدالرحيم١٥٣٦٥ ٥٣

٧٤.٥٣١٤٥.٥٣٦.٥٢٤٠.٥١٥٣٨١٥مروان السادات ابراهيم ابراهيم١٥٣٦٦ ٥٣

٧٥.٥٣٦٥٠.٥٣٧٢٥٤١٦٣٩١٧مصطفي سليمان دمحم ابراهيم١٥٣٦٧ ٥٥

٧٧.٥٣٦.٥٥٥٣٦.٥٢٦١.٥١٦.٥٣٩١٥.٥مصطفى عبدالسالم دمحم عبدالبارى١٥٣٦٨ ٥٦

٦٩٣٥.٥٤٥.٥٣٥.٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٨١٥.٥مصطفى دمحم عباس مسلم١٥٣٦٩ ٥٣

٦٧.٥٣٠٣٩٣٨٢٢٦١٥٣٢١٥مصطفى نصر مسعود فكري١٥٣٧٠ ٥١.٥

٧٥٣٦٥١.٥٣٧٢٥٦١٥٣٨١٥معاذ ابراهيم محمود ابراهيم١٥٣٧١ ٥٦.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٢٣٨٢٥٦١٧٤٠١٦معاذ دمحم ابراهيم اسماعيل١٥٣٧٢ ٥٣

٧٧٣٧٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤١٦.٥٣٩١٥معاذ محمود حسن منصور١٥٣٧٣ ٥٥

٦٤.٥٣٣٤٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٦٣٨١٥يوسف احمد صالح عبدالسالم١٥٣٧٤ ٥٣.٥

٧١٣٣.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٤٠١٥٣٩١٥.٥يوسف سامح ابراهيم اسماعيل١٥٣٧٥ ٥٣.٥

٦٤.٥٣٦٤٥.٥٣٥٢٢٦١٥٣١١٥يوسف سعيد حسين عرفة١٥٣٧٦ ٤٥

٧٠.٥٣٥.٥٤٧٣٦٢٤٧١٦٣٥.٥١٦يوسف سيد عفيفى دمحم١٥٣٧٧ ٥٨

٧٥.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٧٢٥٦.٥١٦٣٣.٥١٧يوسف عبدالناصر زكى دمحم دمحم١٥٣٧٨ ٥٨

٧٢.٥٣٤.٥٤٨٣٢.٥٢٤٤.٥١٥٣٤.٥١٦.٥يوسف غريب على صادق١٥٣٧٩ ٥٧

٧٤.٥٣١.٥٤٩٣٢.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٤١٦.٥يوسف دمحم اسماعيل السيد١٥٣٨٠ ٥٨

٦١٣١٤٥٣٣.٥٢١٨.٥١٥٣٠.٥١٥يوسف محمود عبدالعليم دمحم١٥٣٨١ ٤٨

٧٦٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٨١٩٣٧.٥١٧.٥اروى نصر كمال دمحم١٥٣٨٢ ٥٩

٧٤٣٨.٥٥٥٣٧٢٦٣.٥١٦٣٦.٥١٨اسراء دمحم السيد اسماعيل١٥٣٨٣ ٥٩

٦٤.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٢.٥١٧اسما ايمن عبدالخالق دمحم١٥٣٨٤ ٥٥

٦٥٣٦.٥٤٥.٥٣٠٢٣٢١٥.٥٣٧١٨.٥اسماء بكار نوح ابراهيم١٥٣٨٥ ٥٥
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٦٥٣٣٤٥٣٠٢٣٣١٥.٥٣٣.٥١٧.٥ايات عبدالماجد ابوزيد عبدالاله١٥٣٨٦ ٦٠

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٦٣٦.٥١٨.٥ايمان احمد محمود عرابي١٥٣٨٧ ٥٩

٧٠.٥٣٦٤٨.٥٣٤٢٤٧١٥.٥٣٧.٥١٨.٥بسنت دمحم عبدالموجود حسن١٥٣٨٨ ٥٨

٦٣.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٥.٥١٥٣٢١٥تسبيح شريف محمود دسوقى١٥٣٨٩ ٥٦

٦٦.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٠٢٣٥.٥١٥٣١.٥١٧جنه عمرو ابراهيم احمد١٥٣٩٠ ٥٧

٦٧٣٣٤٩٣٠.٥٢٣٦.٥١٥٣٠.٥١٨.٥حبيبه عادل حافظ دمحم١٥٣٩١ ٥٧

٦٦٣٤٥١٣٠٢٣٦١٥٣٦.٥١٩.٥حنين احمد السيد عبدهللا١٥٣٩٢ ٥٥

٦٢.٥٣٤٤٩٣٠٢٣٤.٥١٥٣٣.٥١٨.٥داليا دمحم لطفي علي١٥٣٩٣ ٥٩

٦٦.٥٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٢٩.٥١٥٣٦١٩.٥داليا نادر غريب عمر١٥٣٩٤ ٥٦

٦٣.٥٣٦.٥٤٥٣١٢٣٣١٥.٥٣٦١٩.٥دينا رجب دمحم محمود١٥٣٩٥ ٥٧

٦٣.٥٣٥٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٠.٥١٦.٥رحمه دمحم لطفى محمود١٥٣٩٦ ٥٧

٧٥.٥٣٤٥٢٣٢٢٥٢.٥١٦.٥٣٧١٨روئ حسن عبدالناصر حمادة١٥٣٩٧ ٥٩

٧٩٣٩٦٠٤٠٢٧٧١٧٣٤١٨زهره دمحم على احمد دمحم١٥٣٩٨ ٥٩

٧٢.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٢٢٤٤.٥١٧٣٥.٥١٧ساره خالد محمود عرابي١٥٣٩٩ ٥٩

٧٦.٥٣٧٤٥٣٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٥١٧سهيلة محسن يوسف حسن سليمان١٥٤٠٠ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٤٣٩٢٦٩.٥١٧.٥٣٨٢٠شروق عاطف خليفه احمد١٥٤٠١ ٥٨.٥

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥١٧٣٩١٧.٥شهد ياسر السيد سالم١٥٤٠٢ ٥٧

٧٩٣٨.٥٥٦٤٠٢٧٢.٥١٨٣٨١٦.٥فاطمه اسامه دمحم عزب١٥٤٠٣ ٥٩

٧٨٣٨.٥٥٥٣٥.٥٢٦٣١٧.٥٣٦١٧كريمه اكرم اسماعيل منصور١٥٤٠٤ ٥٦

٧٥.٥٣٧.٥٥١.٥٣٩.٥٢٥٣١٨٣٤.٥١٦.٥ليلي خلف عبدالكريم فرج١٥٤٠٥ ٤٩

٧٦.٥٣٣.٥٥١٣٩٢٥١١٨٣٤.٥١٦.٥منى احمد غريب دسوقى١٥٤٠٦ ٥١

٧٦٣٦٤٧.٥٣٩.٥٢٤٨١٦٣٦.٥١٧منيرة دمحم امين يوسف١٥٤٠٧ ٤٩

٧٦٣٨٥٤.٥٣٩٢٥٢.٥١٧٣٨١٧.٥مها محمود اسماعيل عطية١٥٤٠٨ ٤٥

٧٣٣٨٤٥٢٤.٥٢٢٥.٥١٧٣٧.٥١٧.٥ميرنا دمحم عبدهللا عبدالفتاح١٥٤٠٩ ٤٥

٧٩٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٩١٨ميرنا وليد حسن منصور١٥٤١٠ ٦٠

٧٩٣٧.٥٥٥.٥٣٧٢٦٦١٨٣٨.٥١٦.٥ندى دمحم عبدالوهاب عبدالغفار منصور١٥٤١١ ٥٧

٦٢٣٦٤٥٢١.٥٢٠٩.٥١٦٣٥١٦نورهان محروس عرابى عبدالحميد١٥٤١٢ ٤٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥١٩٣٨١٥.٥نورهان محمود على دمحم١٥٤١٣ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٤١٥.٥٣٥١٧هاجر ابراهيم محمود عبدالحميد١٥٤١٤ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٨١٨٣٩١٧هاجر احمد عبدهللا عامر١٥٤١٥ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٧٠.٥١٨٣٨١٧.٥هاجر عالء دمحم عوض١٥٤١٦ ٥٩.٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٦٢٧ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

فايد توفيق عتمان عاالدارة المدرسة
٦٧٣٥٤٥٣١٢٢٥١٦.٥٣٠١٧.٥ابراهيم عبدالرحمن سالم دمحم١٥٤١٧ ٤٧

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠١٩٥.٥١٦.٥٣٢١٦ابراهيم عياد سلمى جرابيع١٥٤١٨ ٣٨

٦٣٣٤.٥٥٣٣٠.٥٢١٧.٥١٧٣١.٥١٦احمد السيد عطيه احمد١٥٤١٩ ٣٦.٥

٦١.٥٣٤.٥٤٩.٥٢٤٢١٤.٥١٦.٥٣٠١٦احمد سعيد دمحم زيد ابراهيم١٥٤٢٠ ٤٥

٦٠٣٥.٥٤٥٢٢٢٠٧.٥١٦.٥٣٢١٧.٥احمد عادل دمحم عبدهللا١٥٤٢١ ٤٥

٧٥.٥٣٥.٥٥١٣٦٢٥٠١٦.٥٣٧١٦.٥احمد دمحم صالح جودة دمحم١٥٤٢٢ ٥٢

٦٩٣٦٥٢٣٠٢٣٣١٧.٥٣٣.٥١٧.٥احمد ناصر ابراهيم السيد١٥٤٢٣ ٤٦

٧١٣٦٤٨.٥٣٢.٥٢٣٩١٨٣٣.٥١٦ادهم دمحم احمد توفيق١٥٤٢٤ ٥١

٦٤.٥٣٢٤٦٣٠٢١٧.٥١٥٣١١٥اسالم حسن حمودة حسن١٥٤٢٥ ٤٥

٧٣٣٦٥٦.٥٣٩٢٦١١٦٣٨١٦.٥اسالم دمحم سليمان احمد١٥٤٢٦ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٣٤٨.٥٣١٢٢٨.٥١٥٣٩١٦.٥السيد احمد السيد ذكى الصادق١٥٤٢٧ ٤٥.٥

٦٩.٥٣٢٤٧٣٦٢٢٩.٥١٦٣٧١٥.٥بركات مصطفى عبدالحليم عبد الكريم١٥٤٢٨ ٤٥

٦٤٢٤.٥٣٧.٥٢٣١٩٥١٦.٥٣٩١٨بالل احمد دمحم سالمان مسلم١٥٤٢٩ ٤٦

٦٠٢٣٣٨٣٠١٩٨١٧٣٨١٥.٥حسام سيد حسين دمحم صالح١٥٤٣٠ ٤٧

٧٩٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٨.٥٣٩١٦حسام وليد عبدالحليم عبد الحليم حسن١٥٤٣١ ٥٨

٧٢٣١٤٩٣٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٩١٦.٥حليم دمحم دمحم حليم١٥٤٣٢ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٣٢٣٣١٦.٥٣٧١٥زكريا السيد زكريا ذكى١٥٤٣٣ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٦٥٢٣٧٢٥٦.٥١٧.٥٣٨١٥زياد دمحم ابراهيم ابو زيد ربيع١٥٤٣٤ ٥٩

٧١٣٥.٥٥٤٣٦٢٥٣.٥١٩٣٨١٧.٥سيف اشرف سيد احمد عبدالعزيز١٥٤٣٥ ٥٧

٧١.٥٣٣٥١٣٧٢٤٧١٩٣٨١٦.٥سيف الدين محمود عبدالرحمن حسنين١٥٤٣٦ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٠٤٩٣٣٢٣٣١٥.٥٣٧١٦سيف سيد مصطفى حسين احمد١٥٤٣٧ ٥٠.٥

٧٤.٥٣١٤٦.٥٣٠٢٣٥.٥١٧٣٩١٨شادى مصطفى حسين على دروش١٥٤٣٨ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٢٢٤٨١٦.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن اشرف محمود عبدالرحمن١٥٤٣٩ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٢٤٧.٥٣٣٢٢٦١٦.٥٣٧١٥.٥عبدالرحمن عبد المنعم عبد الرحمن رفاعي١٥٤٤٠ ٤٥

٧٥٣٣٥٠.٥٣١٢٤٣.٥١٦٣٧١٧.٥عبدهللا احمد طه عبدهللا دمحم١٥٤٤١ ٥٤

٧٤٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٦٣٧١٦عبدهللا عاطف فاروق حسين١٥٤٤٢ ٤٥

٧٧٣٢٤٦.٥٣٠.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٥١٦عمر احمد مصطفى حسين احمد١٥٤٤٣ ٤٦.٥

٧٦.٥٣١.٥٤٩.٥٣٢٢٤٠.٥١٦.٥٣٧١٦عمرو حسن احمد حسين١٥٤٤٤ ٥١

٧٦.٥٣٠٥٢٣٣٢٣٩١٧٣٣١٧.٥كريم اسامه دمحم سالم على١٥٤٤٥ ٤٧.٥

٧٦.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٧٢٥٣١٦.٥٣٦١٦.٥كريم اسماعيل احمد توفيق عثمان١٥٤٤٦ ٥٢.٥

٧١.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٥١٧.٥كريم دمحم غريب حسن١٥٤٤٧ ٣٩.٥
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٧٥.٥٣٧٥٣٣٤٢٤٩.٥١٦٣٧١٨دمحم احمد عطيه خليل١٥٤٤٨ ٥٠

٧٧٣٣٤٥٣٣٢٣٣١٦٣٤١٦.٥دمحم احمد موسى سليمان١٥٤٤٩ ٤٥

٧٧٣٤٥٦٣٩٢٦٢١٦٣٧١٧دمحم اسماعيل مغربى اسماعيل١٥٤٥٠ ٥٦

٧٦.٥٣٤.٥٥٤٣٥.٥٢٥٨.٥١٦.٥٣٠١٦دمحم ايمن عبدالسالم خليل اسماعيل١٥٤٥١ ٥٨

٧٦٣٤.٥٥٨٣٦.٥٢٦٤١٨٣٦.٥١٦.٥دمحم حسين على عبدالمجيد١٥٤٥٢ ٥٩

٦٢٣٠٣٧.٥٢٢.٥٢٠٦١٦.٥٣٤.٥١٦دمحم خالد عطيه احمد١٥٤٥٣ ٥٤

٦١.٥٢٦٣٨٢٣٢٠٠.٥١٦٣٤.٥١٥دمحم رضا فهمى حسن١٥٤٥٤ ٥٢

٦٣.٥٣١٤٥٣٢٢١٨.٥١٧٣٧.٥١٦.٥دمحم عادل عيد سلمى١٥٤٥٥ ٤٧

٧٧.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٨٣٨١٧دمحم عامر حمدتو دمحم احمد١٥٤٥٦ ٥٨

٧٨٣٧.٥٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨٣٥١٧.٥دمحم عطوه دمحم دمحم عطوة١٥٤٥٧ ٥٩

٦٤٣١٤٦٣٤٢٢٦١٦.٥٣٤١٧دمحم عيد السيد بيومى١٥٤٥٨ ٥١

٧٧.٥٣٦٥٧٣٩.٥٢٦٨١٨٣٨١٦.٥دمحم غانم سليمان غانم١٥٤٥٩ ٥٨

٦٨٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٥.٥١٦٣٦.٥١٦دمحم غنام خضر فرحان سليم١٥٤٦٠ ٥١

٧٠٣٢٥٣.٥٣١.٥٢٤٤١٧٣٨١٧.٥دمحم دمحم جمعة دمحم مطر١٥٤٦١ ٥٧

٦٨.٥٣١٤٩٣٠٢٣٤.٥١٥.٥٣٧١٧.٥دمحم محمود السيد مصطفي خير هللا١٥٤٦٢ ٥٦

٧٢٣١.٥٥٠٣٣٢٣٨.٥١٥.٥٣٥١٧.٥دمحم مديح دمحم محمود حسين١٥٤٦٣ ٥٢

٧٣.٥٣٤.٥٤٦٣٤٢٣٩١٦.٥٣٤.٥١٧.٥دمحم منصور على عبدالكريم١٥٤٦٤ ٥١

٦٦٣٤٤٩٣١.٥٢٣٧.٥١٦٣٥١٧.٥محمود ابراهيم موسى سعد١٥٤٦٥ ٥٧

٧٦.٥٣٣.٥٥٤٣٧.٥٢٥٨.٥١٦٣٧.٥١٦.٥محمود احمد اسماعيل سليمان١٥٤٦٦ ٥٧

٧٦٣٣٥١.٥٣٣.٥٢٥٣١٦.٥٣٩.٥١٧محمود اشرف بيومى خضرى١٥٤٦٧ ٥٩

٧٤٣٣٥١.٥٣٧٢٥٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥محمود عبدالرحمن عبد العزيز دمحم١٥٤٦٨ ٥٩

٦٦٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٢٥١٧.٥٣٧١٦.٥محمود دمحم حسن عبدالرحمن١٥٤٦٩ ٥٣

٧٤.٥٣٤٥٧.٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٨.٥٣٩١٩محمود دمحم محمود احمد عبدالمولى١٥٤٧٠ ٥٩

٦٥.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٢٢١٦.٥٣٦١٧محمود موسى احمد موسى١٥٤٧١ ٤٨

٧٥٣٤.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٧٣٩١٦.٥مروان ابراهيم حسن سليمان١٥٤٧٢ ٤٩

٦١٣٠.٥٤٦٣٠٢١٨.٥١٦.٥٣٧١٦مصطفى جمال مصطفى حسن١٥٤٧٣ ٥١

٦٣٣٠٤٦٣٠٢١٨١٥٣٤١٨مصطفى حمدى عبدالرحيم احمد١٥٤٧٤ ٤٩

٦٠٣٠٣٨٣٠٢٠٨١٥.٥٣٧.٥١٧.٥ياسر عامر سالمه الفى ناصر١٥٤٧٥ ٥٠

٧١٣٨٥٤.٥٣٢٢٤٢.٥١٧٣٥١٦.٥ياسر عبدالعزيز على عبد الحليم١٥٤٧٦ ٤٧

٧٠.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٠٢٣٥١٦.٥٣١.٥١٦.٥يوسف دمحم دمحم عبدالسميع١٥٤٧٧ ٤٦.٥

٦٠٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٢١٦.٥يوسف نبيل عبدالحميد حسن١٥٤٧٨ ٤٥

٧٧٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٠١٨٣٩١٦.٥اسراء السيد احمد احمد١٥٤٧٩ ٥٣.٥
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٦٧٣٤.٥٤٥٢٥٢١٨١٦٣٨١٦اسراء عيد حمدان حسن١٥٤٨٠ ٤٦.٥

٧٠٣٢.٥٥٢.٥٣٠٢٣٥.٥١٧٣٤١٧اسراء دمحم جمعة عبدالسالم١٥٤٨١ ٥٠.٥

٧٩٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٩٣٩١٥.٥االء  السيد عبد ربه احمد رمضان١٥٤٨٢ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٦١٦االء تامر محمود احمد١٥٤٨٣ ٥٥.٥

٧٣٣٧٥٣٣٦.٥٢٥٦.٥١٨.٥٣٨١٥.٥امل محى الدين مصطفى زين العابدين١٥٤٨٤ ٥٧

٧٤.٥٣٣٥٥٣٢.٥٢٣١.٥١٧٣٦١٦امل مختار سعد دمحم سعد١٥٤٨٥ ٣٦.٥

٦٦.٥٣٠٤٦٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٥١٦امنية  جمال   ابراهيم دمحم ضوي١٥٤٨٦ ٤٥

٦٩.٥٣١.٥٥٠٣٥.٥٢٤٠.٥١٧٣٣.٥١٧.٥ايمان ايهاب دمحم ابراهيم١٥٤٨٧ ٥٤

٧١٣٣.٥٥٢٣٩٢٤٦.٥١٧.٥٣٧١٥.٥بسنت سمير دمحم دمحم جبر١٥٤٨٨ ٥١

٧٣٣٤٥٢٣٤٢٣٩١٧.٥٣٠١٥.٥تسنيم دمحم السيد على ابراهيم١٥٤٨٩ ٤٦

٦٤.٥٣١.٥٤٧٣٠.٥٢٢١١٦.٥٣٢.٥١٥.٥جهاد دمحم محمود علي١٥٤٩٠ ٤٧.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥حسناء السيد هاشم مصطفي خير هللا١٥٤٩١ ٥٩

٧٥.٥٣٦٥٥.٥٣٩٢٦٠.٥١٧٣٧١٦.٥حنين محمود جودة مصطفى خير هللا١٥٤٩٢ ٥٤.٥

٦٨٣٢.٥٤٨٢٥٢١٨.٥١٦.٥٣٦١٦.٥دعاء دمحم عيد سلمى١٥٤٩٣ ٤٥

٧٢٣٤.٥٤٩.٥٣١٢٣٩١٧.٥٣٣١٦دنيا اشرف جوده عبدالقادر سليمان١٥٤٩٤ ٥٢

٦٧٣٣.٥٤٨٣٠٢٢٦.٥١٧.٥٣٦١٦دينا عيد مرضى عودة١٥٤٩٥ ٤٨

٣٣.٥١٣١٩.٥١٢.٥٩٨٦١٣.٥٦ذكرى  خالد حسن خليل فرج١٥٤٩٦ ١٩.٥

٦٧٣٢٤٨.٥٣٠٢٢٣١٨٣٣.٥١٦رحمه السيد اسماعيل حسن١٥٤٩٧ ٤٥.٥

٦٩.٥٣٢.٥٤٩.٥٣١٢٢٩.٥١٨٣٥.٥١٦روان نور الدين فتحى دمحم١٥٤٩٨ ٤٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٧١٥روضة طارق ابراهيم حسن١٥٤٩٩ ٥٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٥٣٦.٥٢٥١.٥١٧٣٧.٥١٦.٥روضه عبدالعزيز احمد ابوبكر١٥٥٠٠ ٤٨

٦٣.٥٣٠٤٩٣٤٢٢٩.٥١٦.٥٣٢١٧رويدا على حسن عبدالرحمن١٥٥٠١ ٥٣

٦٦.٥٣٠٤٩٣١٢٢٦.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥ساره سليمان راضى عوده١٥٥٠٢ ٥٠

٦٦.٥٣٤٥٠.٥٣٠٢٣٣١٥.٥٣٦.٥١٦سالى فوزى ابراهيم دمحم١٥٥٠٣ ٥٢

٧٨٣٨.٥٥٧٣٩٢٧٢.٥١٩٣٥.٥١٧سلمى حمدى دمحم السيد١٥٥٠٤ ٦٠

٦٧.٥٣٢.٥٥٥٣٤٢٤٣١٨.٥٣٨١٦سماح سوقى بخيت دمحمعطيت هللا١٥٥٠٥ ٥٤

٧٢٣٦٤٧٣٢٢٤١١٨.٥٣٣١٧سهيلة سامي دمحم دمحم عطوة١٥٥٠٦ ٥٤

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٨.٥١٨٣٧١٧شروق احمد مغربى اسماعيل١٥٥٠٧ ٦٠

٦٦.٥٣٠.٥٤٥٣٥٢٣٢١٦.٥٣٥.٥١٦شروق ايمن محمود عبدالرحمن١٥٥٠٨ ٥٥

٧٨٣٧.٥٥٧.٥٣٩٢٦٨١٧٣٤.٥١٧شهد احمد عبدالحليم عبدالكريم١٥٥٠٩ ٥٦

٦٠٢٥٣٨.٥٣٠٢٠٠.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥شهد حمزة دمحم  دمحم حمزة١٥٥١٠ ٤٧

٧٦.٥٣٠٤٨.٥٣٣٢٤٣١٦٣٧١٥.٥شهد عبدالستار سعد عبدهللا على١٥٥١١ ٥٥
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٧٨٣٨٥٩٣٥.٥٢٧٠.٥١٧٣٨١٧شيماء رمضان احمد دمحم١٥٥١٢ ٦٠

٧٨.٥٣٥.٥٥٥.٥٣٦٢٦٥.٥١٧٣٨١٦.٥صفاء نبيل عبدالرؤوف احمد١٥٥١٣ ٦٠

٦٥.٥٣٠.٥٤٧٣٢٢٢٥١٥٣٥١٦عال دمحم احمد ابراهيم خليل١٥٥١٤ ٥٠

٧٤٣٠٤٨٣٠٢٤١١٥٣٦.٥١٦.٥فاطمه  اسماعيل ذكى الصادق١٥٥١٥ ٥٩

٧٨٣٦.٥٥٧.٥٣٧٢٦٤١٨.٥٣٨١٦فاطمه محمود دمحم هاشم دمحم١٥٥١٦ ٥٥

٧٨٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢١٨.٥٣٧.٥١٥مريم عبدالهادى على عبد الحليم١٥٥١٧ ٥٨

٧٧.٥٣٧.٥٥٨٣٩٢٧٠١٨.٥٣٩١٦مريم موسى احمد موسى١٥٥١٨ ٥٨

٧٤٣٥.٥٥٣٣٤.٥٢٥٤١٨.٥٣٨١٧ملك دمحم جالل الدين دمحم١٥٥١٩ ٥٧

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٢٣١٧.٥٣٦١٥.٥منةهللا السيد طه احمد طه١٥٥٢٠ ٤٩

٧١.٥٣٠٤٥٣٣٢٣٦.٥١٨٣٦١٥.٥منةهللا دمحم غريب دمحم١٥٥٢١ ٥٧

٧١.٥٣٠٤٧.٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٧١٦منه مصطفى ابراهيم دمحم ضوى١٥٥٢٢ ٥٧

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٧١٥منى حسن دمحم محمود١٥٥٢٣ ٥٢

٦٥.٥٢٦٤٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٤١٧ناديه غنيم غانم سلمي١٥٥٢٤ ٤٩

٧٠٣٠٤٥٣٢٢٢٤١٦.٥٣٤١٦.٥ناديه ناصر عطيه مرسى سليمان١٥٥٢٥ ٤٧

٧٥٣٧.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦١.٥١٧٣٨١٧.٥ناريمان دمحم عبدالرحمن دمحم عبد العال١٥٥٢٦ ٥٦

٧٣٣٤.٥٥٠٣٤.٥٢٤٨١٧٣٠.٥١٨ندا مصطفى يوسف زين العابدين١٥٥٢٧ ٥٦

٧٨٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٢١٧.٥٣٩١٦ندى احمد دمحم حامد دمحم١٥٥٢٨ ٥٧.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٩٣٩١٦.٥ندى احمد مصطفى هاشم الشعراوى١٥٥٢٩ ٥٩

٧٣.٥٣٩.٥٥٩٣٨.٥٢٦٣١٧٣٥١٦.٥ندى دمحم عيد محمود١٥٥٣٠ ٥٢.٥

٦٠٣٣.٥٤٥٢٢.٥٢١٠.٥١٥٣٦.٥١٧.٥نوال غريب الشحات سيد احمد١٥٥٣١ ٤٩.٥

٧٧٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٦١.٥١٧.٥٣٨١٨نوران احمد ابوزيد فرج١٥٥٣٢ ٥٦.٥

٧٠٣٧.٥٥٥٢٥٢٤٠١٣.٥٣٧١٧نورهان عماد الدين فتحى احمد دمحم١٥٥٣٣ ٥٢.٥

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٢١٢٠١١٥.٥٣٠١٦.٥نورهان هاني فتحي بشاري١٥٥٣٤ ٤٩

٦٧.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٣١١٥٣٣١٦هاجر نزيه سويلم سالم١٥٥٣٥ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦١.٥١٦٣٨١٧.٥هاجر هاشم ابراهيم دمحم ضوى١٥٥٣٦ ٥٥

٧٢.٥٣٧٥٢٣٤٢٥٠١٦٣٤.٥١٧.٥هدير مؤمن عمر شاكر١٥٥٣٧ ٥٤.٥

٦٦٣٦.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٣٤.٥١٦٣٦١٨هناء عالم حسن عبود١٥٥٣٨ ٥٢

٦٠٣٥.٥٤٧.٥٣٠٢٢٥١٥٣٧.٥١٨وردة غريب السيد دمحم خليل١٥٥٣٩ ٥٢

٦٩٣٢.٥٥٠٣١٢٣٧.٥١٥٣٨١٨.٥وردة مصطفى يوسف حسين١٥٥٤٠ ٥٥

٧٤.٥٣٧٥٣.٥٣٥.٥٢٥٧١٥.٥٣٣١٨.٥ياسمين حسن احمد حسن١٥٥٤١ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٦.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٦٣٥١٨.٥ياسمين عبدالعال يوسف عبد العال على١٥٥٤٢ ٥٤.٥

٥٤.٥٢٥.٥٣٨٣٠١٩٣٠٣٤١٦احمد فرحان دمحم محمود٢٢٧٣٢ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٦٣١ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٤٦٢١.٥٤٥٢٣.٥١٨١٠٢٥١٥محمود رجب أحمد حسن محمود٢٢٧٣٣ ٤٥
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فايد سرابيوم اإلعدادية الجديدةاالدارة المدرسة
٦٠٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٢١١٥٣٣.٥١٦احمد ابراهيم نصر صالح١٥٥٤٣ ٥٠

٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٨٢٦٧.٥١٨٣٧١٧احمد اشرف امين دمحم سباعى١٥٥٤٤ ٥٧

٧٥٣٧.٥٥٦٣٧٢٦٣.٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥احمد السيد دمحم نوار١٥٥٤٥ ٥٨

٧٥.٥٣٧.٥٥٧٣٦.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣٩١٨احمد السيد هالل السيد١٥٥٤٦ ٥٧

٦٠٣١٥١٣١٢٢٤١٨٣٥.٥١٧احمد رجب عباس بركات١٥٥٤٧ ٥١

٦١٣٧.٥٥٣.٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٥٣٣.٥١٧احمد دمحم خلف صابر على١٥٥٤٨ ٥٠

٤٦.٥٣١.٥٤٩.٥٣١٢٠٤١٥٣٢١٧احمد مرزوق حسين سالمة١٥٥٤٩ ٤٥.٥

٧١٣٧.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٤١٥٣٧١٨.٥اسامة عبدالمنعم دمحم شحاتة١٥٥٥٠ ٥٤.٥

٤٩.٥٣٠٤٧٣٠٢٠٥١٥.٥٣٣١٥اسالم دمحم عارف خلف١٥٥٥١ ٤٨.٥

٦٣.٥٣٠٤٩.٥٣٢٢٢٥.٥١٥٣٢١٥السيد دمحم السيد دمحم١٥٥٥٢ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٥٥١٦٣٦١٥حسن السيد حسن دمحم حسن١٥٥٥٣ ٥٥

٧٢.٥٣٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٥١٦٣٤١٥حسين دمحم احمد حسين١٥٥٥٤ ٥٤.٥

٧١.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٣٢٤٦١٦.٥٣١١٥زياد يسرى دمحم منصور١٥٥٥٥ ٥١.٥

٧٢.٥٣٥٥٦.٥٣٢٢٥١.٥١٦٣٠١٦سعيد طارق دمحم توفيق١٥٥٥٦ ٥٥.٥

٤٥٢١.٥٤٥.٥٢١.٥١٧٩.٥١٥٢٣١٥شادي مسعد مسلم سليمان١٥٥٥٧ ٤٦

٥٣.٥٣٠٥٠.٥٣٠٢٠٩١٥٣٠١٧عايد دمحم سليمان عودة١٥٥٥٨ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٥٣٨.٥٢٦٤١٧٣٦.٥١٦عبدالرحمن صبحى احمد عبدالعال١٥٥٥٩ ٥٧

٧٧٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩.٥١٦.٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن دمحم محمود عبده١٥٥٦٠ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٩٥٦.٥٣٧.٥٢٦٤١٦.٥٣٦.٥١٥عبدهللا احمد عبدهللا فرحات١٥٥٦١ ٥٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٤١٦.٥٣٦.٥١٥عبدهللا ايمن عبدهللا دمحم١٥٥٦٢ ٥٥.٥

٧٦٣٥.٥٥٠.٥٣٧٢٥٤١٩٣٧.٥١٦عبدهللا بسيونى الدسوقى مصطفى١٥٥٦٣ ٥٥

٦٠٢٦٤٥٣٠٢٠٧.٥١٥٣٢.٥١٥عبدهللا سلمى سالم سلمى١٥٥٦٤ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٥٥١.٥٣٢.٥٢٥٠١٦٣١١٥عبدهللا دمحم على احمد١٥٥٦٥ ٥٥.٥

٦٤.٥٢٦٥١٣٢.٥٢٣٠١٦٣٠١٥على ايمن على امين١٥٥٦٦ ٥٦

٧٨٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧.٥١٩٣٦١٦عمر احمد السيد دمحم دسوقى١٥٥٦٧ ٦٠

٧٦٣٨٥٨٣٤.٥٢٦٢١٨٣٤.٥١٥عمر حسام السيد دمحم١٥٥٦٨ ٥٥.٥

٦٠٣٠٤٦٣١.٥٢١٣.٥١٥.٥٣٣.٥١٥فارس سعيد حسن حسين١٥٥٦٩ ٤٦

٦٦.٥٣٠٤٨.٥٣١٢٢٢.٥١٥٣٢١٦فارس دمحم محمود الضوى١٥٥٧٠ ٤٦.٥

٦٣٢٦٤٩.٥٣١٢٢١.٥١٦٣٥١٥كريم سعد دمحم مصطفى١٥٥٧١ ٥٢

٧٠٣٦٤٨٣٦.٥٢٤٨.٥١٥٣٧١٥لؤي دمحم علي دمحم١٥٥٧٢ ٥٨

٧٠.٥٣٣٤٩.٥٣٨٢٤٦١٦٣٦.٥١٥دمحم احمد أحمد دمحم مرسى١٥٥٧٣ ٥٥
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٦٧٣٣٤٧.٥٣٥٢٣٧.٥١٥٣٦١٧دمحم خالد دمحم عويس١٥٥٧٤ ٥٥

٦٠٢٥٤٩.٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم سالم عوده سليمان١٥٥٧٥ ٤٩

٦٢٢٥.٥٣٨.٥٣٢٢٠٣١٦٣٢.٥١٥دمحم سليم سليمان سليم١٥٥٧٦ ٤٥

٦٩.٥٣٠٤٧٣١٢٢٢.٥١٦.٥٣٦١٥دمحم سويلم حسين ابراهيم١٥٥٧٧ ٤٥

٦٩.٥٢٤٤٥.٥٣٢٢١٦١٦٣١١٥دمحم عادل محمود حسن١٥٥٧٨ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٤٨٣٧٢٤٦١٦٣٤.٥١٥دمحم عبدالناصر خميس احمد عبدهللا١٥٥٧٩ ٥٤

٧٢٣٩٥٠.٥٣٨٢٥٨١٦.٥٣٦١٧دمحم عبدالوهاب دمحم ابراهيم١٥٥٨٠ ٥٨.٥

٦٧٣٢.٥٤٥.٥٣٢٢٢٦١٧.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم علي سليمان علي١٥٥٨١ ٤٩

٧٠٣٣٤٥٣٤٢٣١١٦.٥٣٨١٥دمحم على عطيه احمد١٥٥٨٢ ٤٩

٦١.٥٣٠.٥٤٦٣٦٢١٩١٦٣٣١٥دمحم على محمود شلبى١٥٥٨٣ ٤٥

٦٤.٥٣٧٥١.٥٣٦٢٣٨١٧٣٧.٥١٧دمحم عيد سليمان خضر١٥٥٨٤ ٤٩

٧٧.٥٣٩٥٩٣٨.٥٢٧٢١٨٣٧.٥١٧دمحم مدحت دمحم يسري١٥٥٨٥ ٥٨

٧٩٣٨٥٥.٥٣٩٢٧١١٧.٥٣٨١٥دمحم وحيد دمحم رمضان١٥٥٨٦ ٥٩.٥

٧٧٣٨٥٥٣٩٢٦٨١٧.٥٣٨١٥محمود السيد دمحم محمود١٥٥٨٧ ٥٩

٧٨٣٨٥٤.٥٣٩.٥٢٦٥١٧.٥٣٨١٥.٥محمود ايمن دمحم مصطفى عبدالكريم١٥٥٨٨ ٥٥

٧٧.٥٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٧١٧.٥٣٨١٦محمود حسين ابراهيم الدريني١٥٥٨٩ ٥٦

٧١٣٥.٥٥٣٣٨٢٤٦.٥١٥.٥٣٦١٧.٥محمود سعيد حسين عيد١٥٥٩٠ ٤٩

٦٩٣٥.٥٤٩.٥٣٧٢٣٧١٥.٥٣٤١٦مصطفى خلف هللا عاشور عبدالسالم١٥٥٩١ ٤٦

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٣٩١٧نادر السيد حسن السيد١٥٥٩٢ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٢١٧٣٩١٥.٥هشام احمد دمحم توفيق١٥٥٩٣ ٥٦

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٩١٦.٥ياسين سامى شعبان عبدالرازق١٥٥٩٤ ٥٩.٥

٦٠٣٨.٥٥٠.٥٣٩.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٩١٧يحى سعيد سليمان فرج١٥٥٩٥ ٤٨

٦٠٢٤٤٥٣٠٢٠٥١٦٣٦.٥١٦يوسف زكريا دمحم عبداللطيف١٥٥٩٦ ٤٦

٧٣.٥٣٧.٥٥٠٣٧٢٤٤١٦.٥٣٦.٥١٧يوسف عالء الدين دمحم عوض دمحم١٥٥٩٧ ٤٦

٧٢.٥٤٠٥٢٣٨٢٥١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥يوسف غنيم حسين عيد١٥٥٩٨ ٤٩

٧٤٤٠٥٧٤٠٢٦٥١٦.٥٣٨١٦.٥يوسف دمحم دمحم احمد١٥٥٩٩ ٥٤

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٦٩١٦.٥٣٧.٥١٦.٥يوسف منصور بكري الشلقامي١٥٦٠٠ ٥٨

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٧١٥.٥٤٠١٨اسراء سليمان سالمه حسين١٥٦٠١ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٨٢٦٥١٥.٥٣٨.٥١٨اسماء حاتم احمد دمحم١٥٦٠٢ ٥٤

٦٠.٥٣٦٤٥٣٦.٥٢٢٩١٥٣٤.٥١٥الهام سليمان سالم دمحم١٥٦٠٣ ٥١

٦٠٣٤.٥٤٩٣٣.٥٢٢٧١٥٣٢١٨انجى صابر على السيد١٥٦٠٤ ٥٠

٦٩.٥٣٧٥١.٥٣٤.٥٢٣٨.٥١٥٣٤١٨ايةهللا حسين السيد عبدالنبى١٥٦٠٥ ٤٦
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٧٨٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٦٣٦١٨.٥بسمة هاشم دمحم اسماعيل دمحم١٥٦٠٦ ٥٤

٧٠٣٩٥٦٣٨.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٨تقى احمد قاسم السيد١٥٦٠٧ ٥٦

٦٠٣٨.٥٥٤٣٦٢٤٢١٥٣٨١٨.٥جهاد حسن دمحم عيد١٥٦٠٨ ٥٣.٥

٧٦٣٩٥٢.٥٣٨.٥٢٥٩١٥٣٤١٧رؤى احمد عبدالحميد سليم١٥٦٠٩ ٥٣

٧٢.٥٤٠٥٣.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٥٣٦١٨.٥رانا عيد عبدالغنى على دمحم١٥٦١٠ ٤٩

٦٠.٥٣٠٤٨.٥٢٥٢١٣١٦٣٦.٥١٩رانيا فريج عياد حسين١٥٦١١ ٤٩

٦٦.٥٣٨.٥٥١٣٢٢٣٥.٥١٧٣٥١٨.٥روان حسين عبدالنبي عبد العظيم عيد١٥٦١٢ ٤٧.٥

٦٥.٥٣٤٥١٣٢.٥٢٢٩.٥١٧.٥٣٨١٨ريم دمحم ممتاز دمحم١٥٦١٣ ٤٦.٥

٧٤.٥٣٥٥٥.٥٣٧٢٥٣١٨.٥٣٧١٨زهراء عبدالهادى دمحم السايس١٥٦١٤ ٥١

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٦٢٤٧.٥١٨٣٧١٨ساره حسام احمد عبدالحليم١٥٦١٥ ٥٠.٥

٧٤٣٧.٥٥١٣٥.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٦١٧سلمى حسين سالم سليم١٥٦١٦ ٥٣.٥

٦٥.٥٣٨٥٢٣١.٥٢٤١١٧.٥٣٤.٥١٨.٥شروق احمد السيد دمحم١٥٦١٧ ٥٤

٦٣٣٩.٥٥٠.٥٣٠.٥٢٣٣.٥١٥٣٣١٨شروق دمحم فرج دمحم١٥٦١٨ ٥٠

٦٦٣٦.٥٥٠٣٠٢٣٤١٦٣٨١٧شهد دمحم سليم حسين١٥٦١٩ ٥١.٥

٦١٣٦٥٢٣١٢٣٢.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥شيماء حسين سالمه حسين١٥٦٢٠ ٥٢.٥

٧٨٣٩٦٠٣٩.٥٢٧٣.٥١٨٣٨١٧.٥شيماء شرف الدين دمحم عبدالعزيز١٥٦٢١ ٥٧

٦٠٣٠٤٥.٥٢٢٢٠٤.٥١٥٣٠.٥١٦صابرين طريفي عودة طريفي١٥٦٢٢ ٤٧

٦٤.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٢٨١٧.٥٣٥١٧مريم حسن فريج سويلم عواد١٥٦٢٣ ٤٧

٧٣.٥٣٨٥٢٣٤.٥٢٤٩١٧.٥٣٩١٦.٥مريم حمدى حسونة بغدادى١٥٦٢٤ ٥١

٦١٣٠٤٧.٥٢٢٢١٢.٥١٣٣٢١٦مريم عبدالعزيز دمحم عبد العزيز١٥٦٢٥ ٥٢

٦٨.٥٣٤٤٨.٥٣٧٢٤٥.٥١٧٣٧١٧مريم محمود دمحم ناصف١٥٦٢٦ ٥٧.٥

٧١٣٣٤٧.٥٣٠.٥٢٣٧١٧.٥٣٥.٥١٥مكة صابر احمد محمود١٥٦٢٧ ٥٥

٤٦٢١٣٦.٥٢١١٦٩.٥١٦٣٣١٦منار رضا حراجى يوسف١٥٦٢٨ ٤٥

٦١٣١٤٥٣٠٢١٤١٧٣٥.٥١٦.٥مى دمحم ابراهيم سالم١٥٦٢٩ ٤٧

٦١٣١٤٧.٥٣٥.٥٢٢٥١٧٣٥١٦ميادة ابراهيم عياد حسين١٥٦٣٠ ٥٠

٦٥٣٢٤٦٣٠٢٢٠١٨٣٥١٦.٥نانسى ايمن محمود عيد سالم١٥٦٣١ ٤٧

٧٤.٥٣٧٥٥٣٩٢٦٢.٥١٩.٥٣٦١٦نجاح يحي سليمان سالم١٥٦٣٢ ٥٧

٧٧٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٢١٩.٥٣٩١٦.٥ندى اسماعيل فرج دمحم عبدهللا١٥٦٣٣ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣٢٠٣٩١٥.٥نرمين دمحم دمحم عبدالعزيز١٥٦٣٤ ٥٩

٧٧.٥٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥٢٠٣٩١٥نهال نصر بدرى عبده محمود١٥٦٣٥ ٥٩.٥

٧٥٣٠٥١.٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٩.٥٣٩١٦.٥نورهان منصور سليمان سالم١٥٦٣٦ ٥٥.٥

٧٣٣٤.٥٥٢٣٩.٥٢٥٦١٩٣٩١٧هاجر سالم سليمان دمحم١٥٦٣٧ ٥٧
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٧٧.٥٣٨٥٨٤٠٢٧٢١٩٣٨.٥١٧هاجر يونس مصطفى دمحم١٥٦٣٨ ٥٨.٥

٦٢.٥٢١.٥٤٥.٥٣٠٢٠٦.٥١٨.٥٣٩١٦.٥هبه السيد سعيد دمحم عامر١٥٦٣٩ ٤٧

٧٨٣١.٥٥٦٣٩٢٦٢.٥٢٠٣٩١٧هدى احمد قاسم على١٥٦٤٠ ٥٨

٧٢٣٠٥١.٥٣٧.٥٢٤٠٠٣٥.٥١٦.٥دمحم عيد عودة سالمة٢٢٧٣٤ ٤٩
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فايد الشهيد عبدالمنعم رياض عاالدارة المدرسة
٦٠٢٤.٥٤٥٣٤٢١١.٥٢٠٣٧١٥.٥ابراهيم غريب سليمان غانم١٥٦٤١ ٤٨

٦٦٣٣٤٨.٥٣٤.٥٢٣٥١٩٣٧.٥١٥.٥احمد دمحم على عبدالقادر١٥٦٤٢ ٥٣

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧١.٥١٩.٥٣٨١٦احمد مسلم سعدوني عبدالحميد١٥٦٤٣ ٥٨

٧٣٣٦٤٩٣٩٢٤٨١٦٣٨١٦.٥بالل محسن عبدهللا مصطفي نجم الدين١٥٦٤٤ ٥١

٧٦٣٠٤٦.٥٣٨٢٤٤.٥١٥٤٠١٧بالل نور يوسف السمان١٥٦٤٥ ٥٤

٧٠٣٧٥٢٣٩٢٥٣١٧.٥٣٧١٥.٥جمال حسن دمحم حسن١٥٦٤٦ ٥٥

٦٠٢٥٤٩٣٦.٥٢٢٠.٥١٩.٥٣٩١٥حلمى دمحم حسن دمحم١٥٦٤٧ ٥٠

٦٠٢٥.٥٤٥٣٤.٥٢١٠١٧.٥٣٥١٥.٥رامى ايمن توفيق سليم١٥٦٤٨ ٤٥

٦٠٢٢٤٥.٥٣٥.٥٢٠٨١٨.٥٣٤.٥١٥سليم عيد سليم سليمان١٥٦٤٩ ٤٥

٦١٣٣٥٠.٥٣٨٢٢٩.٥١٩٣٨١٥سليمان احمد حسين حسن ربيع١٥٦٥٠ ٤٧

٥٤٣٢٤٩٣٥٢٢٠١٧٣٩١٥.٥صالح سالم سلمان سليم١٥٦٥١ ٥٠

٦٥.٥٣١٥١٣٠٢٣١.٥١٨.٥٣٦١٧عبدالرحمن السيد دمحم عبد الحميد١٥٦٥٢ ٥٤

٦٧.٥٣٣٤٧.٥٣٠٢٣١.٥١٨٣٧١٥.٥عبدالرحمن محمود جداوى ابراهيم دمحم١٥٦٥٣ ٥٣.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٩٤١٧.٥٣٢١٥عبدهللا صبرى محمود دمحم١٥٦٥٤ ٤٦

٧١٣١٤٥٢١٢٢٠.٥١٧.٥٣٥١٦عالء دمحم فهمى سليم١٥٦٥٥ ٥٢.٥

٦٢٣١.٥٤٥٣٠٢٢٠١٦٣٥.٥١٥.٥على دمحم على غريب١٥٦٥٦ ٥١.٥

٦٣٣١.٥٤٨٣٠٢٣٢.٥١٥٣٨١٥عمر سالمة عبدالسالم ذكي دمحم١٥٦٥٧ ٦٠

٦٧.٥٣٣٤٨.٥٣٠٢٣٣١٨٣٩١٥كريم اسماعيل مصطفى دمحم خليل١٥٦٥٨ ٥٤

٧٠٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢٣٩١٥٣٨.٥١٥دمحم احمد على على١٥٦٥٩ ٦٠

٧٥٣١٤٨٣٠٢٤٤١٥٣٨.٥١٥دمحم اشرف دمحم عبدالحميد سرحان١٥٦٦٠ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٢١.٥٢٠٦.٥١٧.٥٣٨١٥دمحم حسن عطيه عطيه١٥٦٦١ ٥٠

٦٣.٥٣١.٥٤٥٢٢.٥٢٢٠.٥١٧٣٧١٥دمحم عباس حامد على حامد١٥٦٦٢ ٥٨

٧٣.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٥٥١٨٣٩١٦.٥محمود ربيع محمود دمحم١٥٦٦٣ ٥٥

٧٨٣٧.٥٥٤.٥٣٢.٥٢٥٨١٨٣٨١٦.٥محمود صابر مصطفى مرسى حسن١٥٦٦٤ ٥٥.٥

٥٤٣٥٤٦٢١٢٠٦.٥١٨٣٧١٥.٥محمود مجدى عمر دمحم١٥٦٦٥ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢٣٤.٥١٨٣٧١٦محمود دمحم على دمحم مرسى١٥٦٦٦ ٥٠

٧٢.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٥١٥٣٩١٥محمود نور يوسف السمان١٥٦٦٧ ٥٤

٧٨٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٢.٥١٨٣٩١٦.٥مصطفى دمحم عبدالعزيز دمحم١٥٦٦٨ ٦٠

٦٥.٥٣٠.٥٤٥٢١.٥٢١٢.٥١٨٣٣١٥.٥مصطفى دمحم عيد دمحم على١٥٦٦٩ ٥٠

٧٠.٥٣٤٥٠٣٠٢٤١.٥١٨٣٧١٧مصطفى محمود عبده احمد عبدالرحمن١٥٦٧٠ ٥٧

٦٨.٥٣٣.٥٤٦٢٣٢٢٧١٨٣٨١٥يوسف حسين سليمان سالمان سليم١٥٦٧١ ٥٦
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٧٠٣٤٣٨.٥٣١.٥٢٢٥.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥اسماء دمحم مصطفى عبدهللا١٥٦٧٢ ٥١.٥

٦٨٣٨٤٥٣١٢٣٤.٥١٥.٥٣٨١٧.٥االء دمحم دمحم محمود١٥٦٧٣ ٥٢.٥

٦٩٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٧.٥١٦٣٩١٨االء وجيه دمحم كامل١٥٦٧٤ ٤٨

٦٨.٥٣٤.٥٤٩٣٠.٥٢٣٥١٦٣٩١٨امل عبدالعزيز السيد على١٥٦٧٥ ٥٢.٥

٧٣٣٣٥٠.٥٣٥٢٣٩.٥١٦٣٦١٨امنيه مصطفى عبدالمقصود خميس١٥٦٧٦ ٤٨

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٥٣٨١٨.٥ايمان عبدالرحمن السيد احمد١٥٦٧٧ ٦٠

٦٣.٥٢٤٤٨.٥٣٠٢١٥١٣٣٥١٧ايمان مصطفى السيد عبدالحميد١٥٦٧٨ ٤٩

٦٠٣٠٤٧.٥٢٢٢٠٥.٥١٥٣٥.٥١٨.٥ايه سليم سلمان سليم١٥٦٧٩ ٤٦

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٥٣٨١٨.٥جهاد اشراف دمحم ناجي١٥٦٨٠ ٥١

٦١٢٣.٥٤٥.٥٢١١٩٩١٢.٥٣٢.٥١٨دعاء عبدالرازق دمحم عبدالرازق١٥٦٨١ ٤٨

٧١.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٠١٥٣٧.٥١٩دعاء دمحم دمحم مصطفى١٥٦٨٢ ٤٨.٥

٦٥.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٢٥.٥١٥٣٣.٥١٨.٥ريم سليم عوده مسلم١٥٦٨٣ ٥٠.٥

٦١.٥٢٣.٥٤٥.٥٢٢١٩٩١٥٣٢.٥١٧زينب السيد رفاعى دمحم١٥٦٨٤ ٤٦.٥

٥١٢٢٤٥٢١١٨٦١٥٣٢.٥١٦.٥سلوى دمحم حسين دمحم١٥٦٨٥ ٤٧

٦٥٢٣٤٦.٥٢٢.٥٢٠٢١١.٥٣٠١٦سمر على سعيد دمحم١٥٦٨٦ ٤٥

٦٥.٥٢٦٤٧.٥٢٣.٥٢٠٧.٥١٣٣٣١٧سهيله دمحم دمحم شامل١٥٦٨٧ ٤٥

٧٤٣٠٤٧٣١.٥٢٣٠.٥١٥٣٤.٥١٧.٥شيماء احمد محمود دمحم١٥٦٨٨ ٤٨

٧٥.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٣١٥٣٩١٧.٥ملك مصطفى جمعه دمحم١٥٦٨٩ ٤٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٧منةهللا السيد غريب سالمان١٥٦٩٠ ٤٥

٧٥٣٢.٥٤٥٣١٢٤٠.٥١٧٣٧.٥١٨منه خالد حسنى دمحم مرسى١٥٦٩١ ٥٧

٧٢.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٣.٥١٧.٥منه دمحم دمحم عبدالرازق١٥٦٩٢ ٥٢.٥

٧٦٣٠٥٤.٥٣٤٢٤١١٥٣٥١٦.٥ندى عبدالعال دمحم عبد العال على١٥٦٩٣ ٤٦.٥

٦٠٢٢٤٥٢٢.٥١٩٨١٣.٥٣٣.٥١٧.٥هاجر عيد سليم سالم١٥٦٩٤ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٤.٥٥١٣٦.٥٢٤٧.٥١٥٣٥.٥١٧.٥هدى علي دمحم عبدالعزيز١٥٦٩٥ ٤٩

٦٨.٥٣٠٥٠٢٢٢٢٢٠٣٥.٥١٥.٥احمد ابراهيم السيد محمود٢٢٧٣٥ ٥١.٥

٤٢٣٠٤٩٢٠١٩١٠٣٥١٥عبده سعد عبده محمود٢٢٧٣٦ ٥٠
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فايد عثمان احمد عثمان ٠ عاالدارة المدرسة
٤٩.٥٣٠٥٠٢٣.٥١٩٨١٢.٥٣٤١٦ابراهيم دمحم عبدالموجود محمود١٥٦٩٦ ٤٥

٧٢٣٨.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٩١٥٣٧.٥١٧.٥احمد اسامه احمد السيد١٥٦٩٧ ٥٥.٥

٦٦.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٦٢٤٤١٥٣٥.٥١٧.٥احمد بهلول قصدى حسن عبدالمجيد١٥٦٩٨ ٥٥.٥

٥٤.٥٣٠٤٧٣٢٢١٦١٣.٥٣٥.٥١٧احمد حيدر دمحم مصطفى١٥٦٩٩ ٥٢.٥

٧٤.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٣٨.٥١٥٤٠١٧احمد سعيد خليل حسن١٥٧٠٠ ٥٧

٥٢.٥٣٠٤٨٢٢.٥٢٠٤١٢٣١١٥احمد صبحى دمحم موسى١٥٧٠١ ٥١

٥١٢٤٣٩٢٢.٥١٨٥١٣٣١١٥احمد دمحم احمد عبدهللا١٥٧٠٢ ٤٨.٥

٧٠٣٨.٥٥٢.٥٣٢٢٤٤١٥.٥٣٥.٥١٧احمد ناصر احمد خطاب١٥٧٠٣ ٥١

٦٢٣٢.٥٤٧٣٣٢٢٦١٥٣٣.٥١٦.٥احمد نصر احمد نصر١٥٧٠٤ ٥١.٥

٦٥.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٠١٥٣٤.٥١٥.٥احمد وليد دمحم سباعى١٥٧٠٥ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٠.٥١٥٣٤.٥١٧ادهم احمد محمود دمحم على١٥٧٠٦ ٥٠.٥

٦١.٥٣٥.٥٥١٣٢٢٣١.٥١٥٣٣١٧ادهم اشرف حسين سعيد١٥٧٠٧ ٥١.٥

٦١٣٤.٥٥٣.٥٣١.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٧.٥اسالم يوسف احمد دمحم١٥٧٠٨ ٥١

٦٤.٥٣٤٤٨٣٢.٥٢٢٧١٥٣٤١٦اشرف اسامه فارس دمحم١٥٧٠٩ ٤٨

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧.٥١٥.٥٣٩.٥١٧.٥اندرو عاطف ذكي مسعود١٥٧١٠ ٦٠

٤٩٣٥.٥٥١.٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٥.٥١٦.٥باسم اشرف دمحم فتح هللا١٥٧١١ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٩٥٨٣٧.٥٢٦٧.٥١٦٣٥١٦.٥بدر علي علي حسنين١٥٧١٢ ٥٧.٥

٦٢٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٠١٣٣٣١٦.٥بكرى نورالدين بكرى فخرى١٥٧١٣ ٤٩

٦٩٣٧.٥٤٨.٥٣٣٢٤١١٥٣٧١٨جالل عباس جالل عبدالرحيم١٥٧١٤ ٥٣

٧٣٣٨.٥٥٢٣٤.٥٢٥٣١٥٣٨١٨جمال اشرف دمحم سليم محمود١٥٧١٥ ٥٥

٧٢٣٩٥٦٣٧.٥٢٦٠.٥١٥٣٦١٧.٥جمال صالح ابراهيم دمحم١٥٧١٦ ٥٦

٦٣.٥٣٤٥٠٣٥.٥٢٣٧١٥.٥٣٥١٦.٥حاتم حمدي ابراهيم الحسيني١٥٧١٧ ٥٤

٧٩٣٩٦٠٤٠٢٧٨١٦٣٦.٥١٧حازم دمحم مراد هاشم١٥٧١٨ ٦٠

٧٢٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٦٤.٥١٥.٥٣٩١٦.٥حسن دمحم حسن فارس١٥٧١٩ ٥٦.٥

٦٧٣٠٤٧.٥٣٦٢٣٥.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥زياد اسماعيل ابراهيم دمحم١٥٧٢٠ ٥٥

٧٦٣٧.٥٥٥٣٧٢٦١١٦.٥٣٥١٧.٥زياد طارق عبدالمقصود عبد العال١٥٧٢١ ٥٥.٥

٧٠٣٢٥٢.٥٣٧.٥٢٤٢١٦٣٢.٥١٦زياد محمود دمحم ابراهيم العزبي١٥٧٢٢ ٥٠

٧٢.٥٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٦٣١٦٣٤.٥١٨سيف االدين عمر على حسانين١٥٧٢٣ ٥٥.٥

٦٨.٥٣٥٥٦٣٥.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣١١٦.٥سيف الدين عادل دمحم دمحم قطب١٥٧٢٤ ٥٣.٥

٦٩٣٠٤٨٣٥.٥٢٢٩.٥١٦٣٠١٥.٥سيف جمال دمحم احمد١٥٧٢٥ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٣٤.٥٢١٧.٥١٥٣٠١٥سيف حسين سعد ابو العال١٥٧٢٦ ٤٨
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٥٥٢٥.٥٤٥٣٢.٥٢٠٤١٥٣٠١٥شعبان السيد جمعه مغربى١٥٧٢٧ ٤٦

٥٢.٥٣٠٤٥٣٤.٥٢٠٧١٥٣٣.٥١٦صالح سمعان بديع سمعان١٥٧٢٨ ٤٥

٦٨٣٢٤٧.٥٣٦٢٣٨.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥طارق عصام حسين السيد١٥٧٢٩ ٥٥

٧٢٣٠.٥٥١٣٧٢٤٥.٥١٥٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن احمد عبدالنبى الوحش١٥٧٣٠ ٥٥

٦٤.٥٣٠٥٣٣٩٢٣٦.٥١٥٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن علي سعدي دمحم١٥٧٣١ ٥٠

٦١٢٢.٥٤٥٣٧.٥٢١٣١٣.٥٣٤.٥١٧.٥عبدالرحمن يحى سليمان السيد١٥٧٣٢ ٤٧

٧٢٣١٤٩٣٧.٥٢٤٤.٥١٥٣٦١٥عبدالعزيز اشرف عايش عبدالسالم١٥٧٣٣ ٥٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣٢١٦.٥١٥.٥٣٣١٦عبدالغفار خالد عبد الرحمن يوسف١٥٧٣٤ ٤٨

٦٢.٥٢٥.٥٤٥٣٤٢١٢١٥٣٠١٥عبدهللا جمال محمود احمد١٥٧٣٥ ٤٥

٧٣٣٣.٥٥٤.٥٣٩٢٥٨١٦٣٥١٦عبدهللا حسن دمحم سليم١٥٧٣٦ ٥٨

٧٠٣٢٤٨٣٧٢٤٣١٥.٥٣٥١٧.٥على حسن احمد حسين١٥٧٣٧ ٥٦

٧٤.٥٣١٥٤٣٧.٥٢٥٤١٥٣٥١٧على حسين عبدهللا حسانين احمد١٥٧٣٨ ٥٧

٧٢.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٤.٥٢٣٢١٥٣٥١٧على عمرو دمحم سعدالدين١٥٧٣٩ ٤٨

٦٢٢٥.٥٣٧.٥٣٤١٩٨١٣٣٣١٦.٥علي ياسر علي حسن علي١٥٧٤٠ ٣٩

٦٣٢٥.٥٤٥٣١.٥٢١٠١٥٣٥١٦.٥عمر احمد عزيز علي١٥٧٤١ ٤٥

٦٠٢٥٤٥٣١٢٠٧١٥٣٠١٦.٥عمر دمحم احمد دمحم دمحم ابو طالب١٥٧٤٢ ٤٦

٦٣٣٠٤٥٣٤٢١٧١٥٣٠١٦.٥عمر مصطفى ابوالمعاطى سليمان١٥٧٤٣ ٤٥

٦٩.٥٣٠٥٣٣٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٧١٧فارس فتحى السيد العربى١٥٧٤٤ ٥٢

٤٦.٥٢٤.٥٤٥٣٠١٩١١٥٣٠١٦.٥فارس دمحم حامد دمحم١٥٧٤٥ ٤٥

٧٢.٥٣٠٥٠.٥٣٧٢٤٣١٥٣٢.٥١٦.٥فاروق ياسر ابو الحجاج عبدالهادي١٥٧٤٦ ٥٣

٧٤.٥٣٢٥١.٥٣٧.٥٢٤٨.٥١٥٣٩١٥.٥كمال سعد شوقى لوندى١٥٧٤٧ ٥٣

٧٠٣١.٥٤٩٣٥٢٣٧.٥١٦٤٠١٦.٥كيرلس ميشيل ظريف وهبه١٥٧٤٨ ٥٢

٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣١.٥٢٢٤.٥١٥.٥٤٠١٥كيرلس نشات حلمي كامل١٥٧٤٩ ٥٣

٧٥٣٢٥٣٣٥.٥٢٥٠.٥١٥٣٤.٥١٥.٥مؤمن عبدالرحيم دمحم عبدالرحيم١٥٧٥٠ ٥٥

٦١.٥٣٢.٥٥٠٣٥.٥٢٢٩١٥٣٦١٨.٥دمحم ابراهيم عزت السيد١٥٧٥١ ٤٩.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٥.٥٣٦١٨دمحم احمد دمحم عليوة١٥٧٥٢ ٥٨

٧٢٣٣٥٢.٥٤٠٢٤٨.٥١٥٣٥١٨دمحم ايمن ابراهيم الحسيني١٥٧٥٣ ٥١

٦٥.٥٣٠٤٦٣٥.٥٢٣١١٥٣٠١٧دمحم حسنى على السيد١٥٧٥٤ ٥٤

٦٥٣١٤٩.٥٣٤.٥٢٣٠١٥٣٣.٥١٨.٥دمحم حمادة شحاتة طايع١٥٧٥٥ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٦.٥١٣.٥٣٠١٧دمحم سيد عبدالعزيز حافظ١٥٧٥٦ ٤٨

٥٣٣٠٣٩٢٢١٨٩١٥٣٠.٥١٦دمحم شريف توفيق عبدالمبدى١٥٧٥٧ ٤٥

٦٠.٥٢٤٣٨.٥٣٠٢٠٠١٢.٥٣٠١٨دمحم عبدالحميد ابو سريع بيومي١٥٧٥٨ ٤٧
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٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٦١٧دمحم عبدالناصر رضوان يوسف١٥٧٥٩ ٤٧.٥

٦٠٣٠٤٥.٥٢١٢٠٣.٥١٢٣٢١٧دمحم عربي  دمحم  ابو المجد١٥٧٦٠ ٤٧

٦٠٣٠٣٩٢١١٩٥١٣٣٣١٥دمحم فتحي دمحم صالح١٥٧٦١ ٤٥

٦٣.٥٣١٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٣١٧.٥دمحم كمال عيسي عبدالسالم١٥٧٦٢ ٥٠.٥

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٦.٥١١.٥٣١١٧دمحم محمود مرسي على١٥٧٦٣ ٤٧.٥

٦٠٣١.٥٤٧.٥٣٠٢١٨١٥٣٣١٨دمحم منصور عبدالحميد عربان١٥٧٦٤ ٤٩

٦٠٣١.٥٤٦٢١.٥٢٠٥١٣٣٠١٦.٥دمحم منصور محمود منصور١٥٧٦٥ ٤٦

٧٣٣٧٥٣٣٤٢٤٨.٥١٥٣٥١٨.٥دمحم ياسر دمحم محمود١٥٧٦٦ ٥١.٥

٦٧٣٢.٥٥١.٥٣٣٢٣٦.٥١٥٣٣.٥١٨محمود سامي جودة عبدالعزيز١٥٧٦٧ ٥٢.٥

٤٨٣٠٤٥٢١١٨٩١٢.٥٢٥١٥.٥محمود عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب١٥٧٦٨ ٤٥

٥٠.٥٣٠٤٥٢٣١٩٦١٣٣٠١٦.٥محمود محمود السيد محمود١٥٧٦٩ ٤٧.٥

٧٧٣٨.٥٥٩٣٨٢٦٩.٥١٥٣٧١٨.٥محمود هاني ابو الفتوح الشحات١٥٧٧٠ ٥٧

٦٣.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠.٥٢٢١.٥١٥٣٤.٥١٧مختار دمحم عبدالوهاب دمحم١٥٧٧١ ٤٦.٥

٦٠٣٠٣٦٢٣١٩٤١٣٣٠.٥١٧مصطفى  زايد  زغلول  دمحم١٥٧٧٢ ٤٥

٤٨٢٤.٥٣٩٢٢١٧٣.٥١٢٢٦١٦مصطفي حيدر دمحم مصطفي١٥٧٧٣ ٤٠

٤٨.٥٢٣٤٥٢١١٧٦.٥١٢.٥٢٣١٨مصطفي علي دمحم محمود١٥٧٧٤ ٣٩

٦٠٢٥.٥٤٧.٥٢٢٢٠٥.٥١٥٣٢.٥١٨مصطفى دمحم شعبان قمحاوى١٥٧٧٥ ٥٠.٥

٥٣٢١٣٥.٥٢٢١٧٦.٥١٥٣٠١٥مصطفي دمحم دمحم احمد حماد١٥٧٧٦ ٤٥

٦٥.٥٣١.٥٤٦٣٠٢٢٣١٥.٥٣٠١٥معاذ دمحم عبدالفضيل يونس١٥٧٧٧ ٥٠

٧٠.٥٣٠٥١٣٢.٥٢٣٨.٥١٥٣٤١٥ممدوح طارق كمال دمحم١٥٧٧٨ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٠٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٨١٥مينا ابراهيم صابر مطران١٥٧٧٩ ٥٢

٦٤.٥٣٠.٥٤٥٣١٢٢٠١٥.٥٣٨١٥مينا سعيد عبدالملك بخيت١٥٧٨٠ ٤٩

٦٠.٥٣٠٤٥٣١٢١٥١٥٣٠١٥يحى حسن احمد عبدالفتاح١٥٧٨٢ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٠١٥يوسف عماد بركات عبدالعاطي١٥٧٨٣ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٦٣٨.٥٢٦٠١٦.٥٣٦١٦يوسف دمحم عبدهللا دمحم١٥٧٨٤ ٥٧.٥

٧١.٥٣١.٥٤٩.٥٣٤٢٣٤١٥.٥٣٦١٥يوسف محمود جاد دمحم١٥٧٨٥ ٤٧.٥

٥٣.٥٢٢٤٥٣٠١٩٥.٥١٥٣٣١٧يوسف ياسر دمحم عيسى١٥٧٨٦ ٤٥

٧٤٣٠٥١٣٤٢٣٧.٥١٥.٥٣٧١٥ارزاق ابراهيم عبدالفتاح دمحم١٥٧٨٧ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٥٧١٥٣٩١٦استير عاطف ذكي مسعود١٥٧٨٨ ٥٤.٥

٦٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٣١٦اسراء عرفه مصطفى ابوالمجد١٥٧٨٩ ٥١

٤١.٥٢٢٣٦.٥٣٠١٦٨١٥.٥٢٥.٥١٥االء رمضان شحات طايع١٥٧٩٠ ٣٨

٧٧٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٠.٥١٥.٥٣٦١٦االء عصام عبدالفتاح سيد١٥٧٩١ ٥٥
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٦٤٢٤.٥٤٨.٥٣٠٢١٦.٥١٣.٥٣٦١٥امال عالء دمحم شاكر١٥٧٩٢ ٤٩.٥

٧٠٣٠٥٠.٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٤.٥١٧اماني ايمن عبدالرحمن محجوب١٥٧٩٣ ٥١

٦٥.٥٢٥٤٥.٥٣٠.٥٢١٨.٥١٥٣١.٥١٧امنية حسن كمال حسن١٥٧٩٤ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٣.٥١٥امنية دمحم حمدان جاد١٥٧٩٥ ٤٨.٥

٧٦٣٩٥٩٣٨٢٦٨١٧٣٤.٥١٧امنيه احمد دمحم ابراهيم١٥٧٩٦ ٥٦

٦٥.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٣.٥١٧.٥٣٥.٥١٥امنيه عوض هللا دمحم على١٥٧٩٧ ٥١

٦٨٣٥٥٢.٥٣٠٢٣٩.٥١٨٣٨١٦اميره ايمن عبدالرحمن محجوب١٥٧٩٨ ٥٤

٧٦٣٧.٥٥٥.٥٣٥٢٦١.٥١٧.٥٣٤.٥١٧اميره حموده دمحم رشاد١٥٧٩٩ ٥٧.٥

٦١٣٤٥٠٢٣.٥٢٢١.٥١٦.٥٣٥١٧ايات خالد السيد حسين١٥٨٠٠ ٥٣

٧١٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٦١٥.٥ايفون رومانى لبيب يوسف١٥٨٠١ ٥٧.٥

٦٢.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٣١٧٣٩١٧ايمان رضا محمود منصور١٥٨٠٢ ٥٢.٥

٦٥٣٢٤٥٣٠٢٢٥١٨.٥٣٥.٥١٧ايه حنيدق جمعه مغربى١٥٨٠٣ ٥٣

٧٨٣٦٥٦.٥٣٤٢٥٩١٧.٥٣٠١٨بسملة اسامة عبدالبارى رشاد١٥٨٠٤ ٥٤.٥

٧٧٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٧١٦٣٤.٥١٦.٥بسملة عماد احمد مصطفى١٥٨٠٥ ٥٥.٥

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٦.٥١٨.٥٣٠١٦تبارك ابراهيم عبدهللا ابراهيم١٥٨٠٦ ٥٢

٦٥٣٣.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧١٧.٥٣٥.٥١٧تقى دمحم الحسينى دمحم١٥٨٠٧ ٥٢

٧٢.٥٣٧.٥٥٥٣٧٢٦٢١٧.٥٣٨١٧جنه وليد عبدهللا محمود١٥٨٠٨ ٦٠

٥٢٢٥٣٥.٥٢٢١٨٣.٥١٧.٥٣٠١٥.٥حبيبة وليد سليمان دمحم١٥٨٠٩ ٤٩

٦٠٢٣٣٨.٥٢١١٨٨.٥١٧٣٢١٦.٥خلود سيد جمعة جمعة١٥٨١٠ ٤٦

٦٦٣٤٤٥٣٠٢٢٨١٧٣٦.٥١٥.٥داليا دمحم احمد صبحى١٥٨١١ ٥٣

٦٠٣٣٤٥٢٣٢١٧١٧٣٤١٦.٥داليدا عادل نصر عياد شحاته١٥٨١٢ ٥٦

٧٠٣٤٤٨.٥٣٢.٥٢٤٥١٧.٥٣٧١٦.٥دعاء هشام دمحم عبدالحليم١٥٨١٣ ٦٠

٦٢.٥٣٥٤٥٢٢.٥٢١٧١٨.٥٣٧١٥.٥دنيا مصطفى ابوالوفا دمحم١٥٨١٤ ٥٢

٦٨.٥٣٦٥٢٣٣٢٤٨.٥١٦٤٠١٦.٥ديانا رضا فرج هللا عطيه١٥٨١٥ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٩٤٠٢٧١١٦.٥٣٧١٦.٥رؤى جمال سعدى دمحم عبدالعال١٥٨١٦ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٨٤٨٣٣.٥٢٤٥١٦.٥٣٥١٥.٥رغده وائل على احمد١٥٨١٧ ٥١

٧٣٣٦.٥٥٤٣٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٤.٥١٥رفقه رامى فؤاد انيس١٥٨١٨ ٤٩

٦٠٣٠.٥٤٥٢٢٢٠٢.٥١٦٣٥.٥١٥رنا ماجد علي بيومي١٥٨١٩ ٤٥

٦٠٣١٤٥٣٠٢١١١٦.٥٣٦.٥١٥رنا دمحم ماجد خليفة١٥٨٢٠ ٤٥

٦٩٣٣.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٥.٥٣٧١٦.٥روضه دمحم حسين نصرالدين١٥٨٢٢ ٥٥

٦٠٣٠.٥٤٥٢٤.٥٢٠٥١٥.٥٣٧١٧ريم حسين احمد فرغلى١٥٨٢٣ ٤٥

٧٠٣٢.٥٤٦٣٤٢٣٨١٦.٥٣٧١٥.٥ريم دمحم سليم دمحم١٥٨٢٤ ٥٥.٥
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٧٢٣٤٤٨٣٤٢٤٢.٥١٥.٥٣٧١٥ريهام احمد سعد دمحم١٥٨٢٥ ٥٤.٥

٧١.٥٣٧.٥٥٧٣١.٥٢٤٨.٥١٥٣٦١٥زينب صالح خليفه ابراهيم١٥٨٢٦ ٥١

٦٧.٥٣٣٥٠.٥٣٠٢٣٠١٥٣٦١٥ساره احمد ماجد السيد١٥٨٢٧ ٤٩

٧٣.٥٣٥٥٣٣٥٢٤٩١٦٣٨١٥سامية تامر طه شحاتة١٥٨٢٨ ٥٢.٥

٤٨٣٢٤٥٢٥١٩٥١٦٣٥١٥سلمى عبدالمجيد رشاد عبدالمجيد١٥٨٢٩ ٤٥

٧٧.٥٣٧.٥٦٠٣٨.٥٢٦٧١٥.٥٣٤.٥١٥شروق هانى دمحم سليم١٥٨٣٠ ٥٣.٥

٧٨٣٧٥٨٣٧٢٦٥.٥١٥.٥٣٦١٥شهد السيد زياده مسلم١٥٨٣١ ٥٥.٥

٦٦٣٥٤٨.٥٣٠٢٣٠١٥٣٧١٥شهد سعد شحاته طايع١٥٨٣٢ ٥٠.٥

٦٠٣٤٤٥٣٠٢١٤١٥.٥٣٦١٥.٥شهد عبدة احمد السيد١٥٨٣٣ ٤٥

٢٠١٧١٥٠٦٧١٥٣٤١٥شيرين سيف الدين على مغربى١٥٨٣٤ ١٥

٦٩٣٥.٥٥٠.٥٣٠٢٣٨.٥١٥٣٧١٥شيماء صالح على عبدهللا١٥٨٣٥ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٠١٥٣٢١٧شيماء عيد جمعه مغربى١٥٨٣٦ ٤٥

٧٥.٥٣٥٥١.٥٣١.٥٢٤٢١٥٣٥.٥١٧.٥صباح احمد السيد رياض١٥٨٣٧ ٤٨.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٢.٥١٥عبير سيد فتحى السيد رمضان١٥٨٣٨ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١١١٥٢٥.٥١٦فاطمه احمد صالح احمد١٥٨٣٩ ٤٦

٧٠.٥٣٤.٥٤٧٣٠.٥٢٣٢.٥١٥٣٣.٥١٥فاطمه عبدالعزيز محمود عبد الرحيم١٥٨٤٠ ٥٠

٦٤٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٢.٥١٥.٥فرحه عبدالرؤف دمحم حسن١٥٨٤١ ٤٨.٥

٤٤.٥٣٠٤٥٢١١٧٥.٥١١.٥٣٠.٥١٥فرحه دمحم حامد دمحم١٥٨٤٢ ٣٥

٧١٣٣٥٠.٥٣٠٢٤٠.٥١٥٣٦١٥لقاء احمد دمحم احمد١٥٨٤٣ ٥٦

٧٣.٥٣٣٥٠٣١.٥٢٤٢١٥٣٤.٥١٦مروة فتحى دمحم فتحى١٥٨٤٤ ٥٤

٦٥٣٤٤٨٣٠٢٢٧.٥١٥٣٠.٥١٦مريم دمحم السيد ابراهيم١٥٨٤٥ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٨١٥٣٣١٦منال نشات دمحم عبدهللا١٥٨٤٦ ٤٧

٧٦٣٤٥٣٣١٢٤٥.٥١٦٣٢١٧منةهللا احمد ياسر ضيف١٥٨٤٧ ٥١.٥

٧٣٣٥٥١.٥٣٠٢٤٠١٦٣٦١٦منه اشرف سعيد دمحم١٥٨٤٨ ٥٠.٥

٧٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٣١٧.٥منه ربيع حسين فرغلى١٥٨٤٩ ٤٧

٧٥٣٦.٥٥٦٣٩.٥٢٦٢١٧٣٥.٥١٦منه سعيد دمحم قمحاوى١٥٨٥٠ ٥٥

٧٦٣٦.٥٥٩٤٠٢٧٠.٥١٥٣٥.٥١٧منه صالح احمد مرعى١٥٨٥١ ٥٩

٧٣.٥٣١٤٥٣٥.٥٢٣٦١٥٣٦.٥١٦منه هانى حسن دمحم حسن١٥٨٥٢ ٥١

٦٨.٥٣١٣٨.٥٣١.٥٢١٧.٥١٥٣٤.٥١٧ميار جمال عبدالحفيظ حسن١٥٨٥٣ ٤٨

٥١٣٠٣٦.٥٢١.٥١٩٠١١.٥٢٥.٥١٥.٥ميار مجدى زكى دمحم١٥٨٥٤ ٥١

٧٧٣٠٥١.٥٣٥٢٤٨.٥١٦٣٤.٥١٦.٥نادية احمد عبدالحميد عبد الهادى١٥٨٥٥ ٥٥

٦٢٣٠٤٥.٥٣٧٢٣٢.٥١٦.٥٣٧١٦.٥ندا زين العابدين مصطفى عمر١٥٨٥٦ ٥٨
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٧٤.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٤١٨.٥٣٨١٧.٥ندى احمد عبدالفتاح السيد١٥٨٥٧ ٦٠

٧١٣٠٤٥٣٨٢٣٩١٨.٥٣٦١٧ندى شريف على دمحمعلى شهبه١٥٨٥٨ ٥٥

٦٧.٥٢٥٤٥٣٤.٥٢٢٤١٨.٥٣٦١٦.٥ندى طاهر عبدالرازق حسن١٥٨٥٩ ٥٢

٧٨٣٨٥٨.٥٣٩٢٧٢.٥١٨٣٩١٨.٥نهال محمود حمدهللا محمود١٥٨٦٠ ٥٩

٦٩.٥٣٥.٥٤٦.٥٣٨٢٤٣.٥١٧٣٧١٧نورهان جمال الدين معوض احمد١٥٨٦١ ٥٤

٧٣٣٤.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٧٣٨١٧هاجر انور دمحم دمحم قطب١٥٨٦٢ ٥٨

٦٧٢٥٤٥٣٧.٥٢٢٥.٥١٧٣٣١٦.٥هاجر حسن دمحم سعيد١٥٨٦٣ ٥١

٥٢.٥٣٠٤٦٣٦.٥٢١٤١٦.٥٣٠١٦هاجر عادل محمود حسن١٥٨٦٤ ٤٩

٧٧٣٨٥٥٣٩٢٦٩١٨٣٩١٧هاجر عبدالحميد عبدالحكيم عوض هللا١٥٨٦٥ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٨١٨٣٤.٥١٨هبه خالد فتحي ابو زيد١٥٨٦٦ ٦٠

٦٠٣١٤٥٣٣٢١٨١٨٣٥١٨هبه رامي غريب حسن١٥٨٦٧ ٤٩

٧٥.٥٣٠.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٢١٧٣٨١٦.٥هدير جمعه دمحم احمد١٥٨٦٨ ٥٦

٦٢.٥٣٠٤٥٣٣٢١٨.٥١٦.٥٣١.٥١٦هنا وليد دمحم دمحم شبل١٥٨٦٩ ٤٨

٦٤٣٣٥١.٥٣٥٢٣٦.٥١٦٣٣١٦وفاء منصور محمود منصور١٥٨٧٠ ٥٣

٦٦.٥٣٣.٥٤٥٣٣.٥٢٢٦.٥١٨٣٨١٧.٥والء عمر دمحم عبدالمجيد١٥٨٧١ ٤٨

٥٣٣٠٤٥٣٢.٥١٩٧.٥١٨٣٤١٥ياسمين احمد صالح احمد١٥٨٧٢ ٣٧

٦٠٣٠٤٦.٥٣٠٢١٨٠٣٣١٦ابراهيم محمود عبدالسالم عبدالحميد٢٢٧٣٧ ٥١.٥

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٨٠٣٣١٥.٥احمد العشماوي محمود متولي٢٢٧٣٨ ٥١

٦٠٢٦٣٧٣٠٢٠٢.٥٠٣٣١٥.٥حسين عماد الدين عبدالحميد مرسي٢٢٧٣٩ ٤٩.٥

٤٥.٥٢٤٣٨٣٠١٧٧٠٣٠١٥دمحم اشرف السيد محمود عمر٢٢٧٤٠ ٣٩.٥

٧٢٣٠٤٥٣١.٥٢٢٣.٥٠٣٤١٦امنيه حمدي دمحم جمعه٢٢٧٤١ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥٠٣٥١٥اميره عبدهللا غزالى دمحم٢٢٧٤٢ ٤٨
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فايد فايد الجديدة عاالدارة المدرسة
٦٨.٥٣١.٥٤٦.٥٣٤٢٢٨.٥١٨.٥٣٦.٥١٦.٥ادهم وليد دمحم عبدالرحمن سليمان١٥٨٧٣ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٤١٨.٥٣٤.٥١٦العربي دمحم السيد الصباغ١٥٨٧٤ ٤٥

٧٢٣٤.٥٤٦٣٦.٥٢٣٧١٩٣٨١٦حسين حسن السيد محمود١٥٨٧٥ ٤٨

٧٢٣٥٥٥.٥٣٧٢٥٢١٦.٥٣٩١٦عبدالرحمن اشرف السيد عبدالمحسن١٥٨٧٦ ٥٢.٥

٧٢٣١٤٥٣٠٢٢٧١٧٣٧.٥١٦.٥عمر دمحم محمود دمحم محمود١٥٨٧٧ ٤٩

٦٦.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٧١٦.٥دمحم ايمن عبدة دمحم١٥٨٧٨ ٤٩.٥

٧٤٣٠.٥٤٧.٥٣٢٢٣٥١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم طارق محروس علي١٥٨٧٩ ٥١

٧٧.٥٣١.٥٤٨٣١.٥٢٣٧.٥١٥.٥٣٥١٧.٥دمحم عماد دمحم سليمان١٥٨٨٠ ٤٩

٦٨٣٠٤٥٣٢٢٢٢١٥.٥٣٥١٧يوسف احمد حسن على١٥٨٨١ ٤٧

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥.٥٣٣١٦.٥يوسف طارق علي السيد١٥٨٨٢ ٥٠.٥

٧٣٣٤.٥٤٨.٥٣٦٢٤٣١٧٣٣١٧.٥بدور قدري سالم عبدالرحيم١٥٨٨٣ ٥١

٧٤.٥٣٤٤٨٣٥٢٤٣.٥١٧.٥٣٤.٥١٧.٥حبيبة دمحم محمود دمحم١٥٨٨٤ ٥٢

٧٠.٥٣٠٣٧٣٠.٥٢١٣.٥١٧٣٣١٧حنان خالد محروس علي١٥٨٨٥ ٤٥.٥

٧٥٣٥.٥٤٧٣٢.٥٢٤٤.٥١٧٣٩١٦رانيا دمحم مصطفي دمحم١٥٨٨٦ ٥٤.٥

٦٢.٥٣٢٣٨٣٠٢١٥١٧٣٦.٥١٦.٥فاطمه صابر دمحم صابر١٥٨٨٧ ٥٢.٥

٧١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٨١٦.٥٣٧١٦.٥مريم عصام على احمد خضير١٥٨٨٨ ٥١

٦٧.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٤١٦٣٥١٦.٥مي اشرف السيد دمحم١٥٨٨٩ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٥٤٩.٥٣٣.٥٢٣٧١٦.٥٣٨١٦.٥نرمين محمود السيد عياد١٥٨٩٠ ٤٦.٥

٧١.٥٣٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣٢١٦.٥٣٦١٧هاجر ناجي محروس علي١٥٨٩١ ٤٩.٥

٦٨٣٠٣٨٢٢٢٠٣١٦٣٠١٧وفاء محمود ابراهيم احمد١٥٨٩٢ ٤٥

٧٧٣٤.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٧.٥١٧ياسمين احمد السيد عبدالمحسن١٥٨٩٣ ٥١

٦٠٣٠٤٦٣٠.٥٢١٧٠٣٤١٦احمد ناصر علواني دمحم٢٢٧٤٣ ٥٠.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥٠٣١١٥خالد عادل عبدالعظيم حسين٢٢٧٤٤ ٤٨.٥

٦٥٣٠٤٥٣١٢٢٢٠٣٣١٦دمحم سليم محمود سليم٢٢٧٤٥ ٥١

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥٠٣٣.٥١٥.٥دمحم عبد الجواد دمحم علي٢٢٧٤٦ ٤٨.٥

٥١٢٥٤٥٣٠١٩٦٠٣١١٥دمحم عوض هللا دمحم علي٢٢٧٤٧ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٤٠٣٥١٦مؤمن عادل إبراهيم علي٢٢٧٤٨ ٤٩

٦٢٣٢٤٧.٥٣٠٢٣١.٥٠٣٩١٨االء ابراهيم عبد العظيم الصغير٢٢٧٤٩ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠٠٣٤١٧مي عادل دمحم احمد٢٢٧٥٠ ٤٥
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فايد السعيدية ع ماالدارة المدرسة
٦٩.٥٣٥٤٥.٥٣٥.٥٢٣٣.٥١٨٣٥١٦.٥ابراهيم احمد رمضان احمد١٥٨٩٤ ٤٨

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٧.٥٣٥١٥ابراهيم عتيق سلمى عتيق١٥٨٩٥ ٤٨

٧١.٥٣٠٥١.٥٣٥.٥٢٤٢١٧.٥٣٥١٦ابراهيم دمحم علي شفيق١٥٨٩٦ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣١٢٢٨١٧٣٤١٥.٥احمد السيد دمحم نور الدين دمحم١٥٨٩٧ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٣٥١٧٣٦.٥١٦.٥احمد رجب احمد عبدالنبى١٥٨٩٨ ٥٣

٧٠.٥٣٣٥٠.٥٣٤.٥٢٤٠.٥١٧٣٦.٥١٥.٥احمد رضا غريب علي دمحم١٥٨٩٩ ٥٢

٧٢.٥٣٥.٥٥٢.٥٣١٢٤٣.٥١٧.٥٣٤.٥١٥.٥احمد عاطف اسماعيل محمود١٥٩٠٠ ٥٢

٦٢.٥٢٤.٥٥١.٥٣١٢٢٠.٥١٥٣٤.٥١٦احمد على شوقى علي دمحم١٥٩٠١ ٥١

٦٩.٥٣١.٥٥٠.٥٣٥٢٤٠.٥١٥٣٣.٥١٥احمد على محمود راوى حسين١٥٩٠٢ ٥٤

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٥١٥٣٦.٥١٥احمد مجدى محمود بشير مسعود١٥٩٠٣ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٤.٥٢٥٥.٥١٥٣٤١٥احمد هانى دمحم فتوح١٥٩٠٤ ٥٤.٥

٦٠٣٠٤٨٣٠.٥٢١٦.٥١٥٣٣.٥١٥ادهم ياسر جابر موسي١٥٩٠٥ ٤٨

٦٤٣٠٤٩٣٠.٥٢٢٢.٥١٦٣٤.٥١٥السيد رضا السيد دمحم سليم١٥٩٠٦ ٤٩

٧٤٣٧٥٤.٥٣٨٢٥٥١٦٣٦.٥١٥.٥السيد سليمان حسن احمد١٥٩٠٧ ٥١.٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١.٥١٥٢٥.٥١٥امير سند أحمد عثمان١٥٩٠٨ ٤٥

٦٩.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٤.٥٢٣١.٥١٦٣٤.٥١٥بالل عبدهللا دمحم عطية١٥٩٠٩ ٤٥.٥

٦١.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٠٨١٥٣٤.٥١٥حسام احمد دمحم احمد١٥٩١٠ ٣٨.٥

٥٢٣٠٤٥٣٣٢٠٥١٥٣٤١٥حسن دمحم عبدالعزيز احمد١٥٩١١ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٠.٥١٥٣٤.٥١٥خالد عبدالرحيم الشحات عبدالفتاح١٥٩١٢ ٤٨

٦٤٣٠٥١.٥٣٣.٥٢٢٨.٥١٥٣٦.٥١٥رحيم اسامة دمحم البكرى١٥٩١٣ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٧٥٥٣٣.٥٢٤٧١٥٣٦.٥١٥زياد دمحم عبدالفتاح عبدالباري١٥٩١٤ ٤٩

٧٥٣٨٦٠٣٩٢٦٨.٥١٦٣٨.٥١٥سيف اشرف عبدالموجود حسنين١٥٩١٥ ٥٦.٥

٤٨.٥٣٧٤٨.٥٣٣.٥٢١٦.٥١٥٣٤.٥١٦.٥سيف راشد دمحم هندى١٥٩١٦ ٤٩

٧٥٣٨.٥٦٠٤٠٢٧٢.٥١٧٣٧.٥١٦.٥شهاب عبدالنبى عبد المنعم عبد الخالق١٥٩١٧ ٥٩

٦٠٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٤٣١٧٣٥.٥١٥عادل عامر سليمان سالم سليمان١٥٩١٨ ٥٥

٦٣٣٦.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٥١٥عبدالرحمن سامى غريب على دمحم١٥٩١٩ ٥٤

٤٨٣٥٥٠.٥٣٧٢٢٢.٥١٥٣٣.٥١٥عبدهللا علي حسن دمحم١٥٩٢٠ ٥٢

٦١.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٤.٥١٥عبدهللا عويمر حسن سليم١٥٩٢١ ٥٣.٥

٦٤٣٦٤٩٣٨٢٤١١٥.٥٣٥.٥١٥عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم طه١٥٩٢٢ ٥٤

٥٥٣٣٥١.٥٢٤.٥٢١٦١٣.٥٣٣.٥١٥علي حسن دمحم ابراهيم١٥٩٢٣ ٥٢

٦٩.٥٣٦.٥٤٨٣٠.٥٢٣٩.٥١٥٣٦.٥١٥.٥عمار صبحى حسين عبدالجواد١٥٩٢٤ ٥٥
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٦٥.٥٣٦٥٦٣٧.٥٢٤٩.٥١٦.٥٣٧١٧عمر طلعت شوقى على١٥٩٢٥ ٥٤.٥

٦٥.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩٢٥٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥عمر دمحم السيد عبدالرحمن١٥٩٢٦ ٥٦

٦٨.٥٣٨٥٧٣٧.٥٢٥٨١٧٣٠١٦فارس ايمن دمحم دمحم١٥٩٢٧ ٥٧

٤٧٣٠٤٥٣٥.٥٢٠٧.٥١٥.٥٣١.٥١٦فارس حسين سالمة سعد١٥٩٢٨ ٥٠

٦٤٣٨٤٥٣٠٢٣٢١٧٣٦.٥١٦كريم يحيى دمحم احمد١٥٩٢٩ ٥٥

٦٤.٥٣٨٤٩٣٠٢٣٥١٥.٥٣٧.٥١٦مؤمن عبدالجواد دمحم عبد الجواد١٥٩٣٠ ٥٣.٥

٦٣٣٨٤٨٣٣.٥٢٣٣.٥١٧٣٧١٦.٥دمحم احمد عبدالعزيز احمد على١٥٩٣١ ٥١

٤٩٣٥.٥٤٧٣٥٢٢١.٥١٧٣٤.٥١٦.٥دمحم احمد فؤاد دمحم١٥٩٣٢ ٥٥

٦١٣٦.٥٤٨٣٠٢٢٦.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥دمحم السيد خليل عبدالعال١٥٩٣٣ ٥١

٤٨.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢١٠١٥.٥٣٥.٥١٦دمحم صبحي فرحات دمحم١٥٩٣٤ ٥٢

٦١.٥٣٩.٥٥٣٣٤٢٤٣.٥١٧٣٧.٥١٧.٥دمحم عادل صالح سيد١٥٩٣٥ ٥٥.٥

٥٣.٥٣٦٥٠٢٠.٥٢١٢١٦٣٠.٥١٦دمحم فوزى حسين السيد١٥٩٣٦ ٥٢

٧٢.٥٣٨.٥٥١٢٢.٥٢٣٧.٥١٣٣٥١٥دمحم ناصر سالمه سليم١٥٩٣٧ ٥٣

٤٥٣٢.٥٤٥٣٤.٥٢٠٢١٣.٥٣٠١٧دمحم نبيل حنيدق دمحم دمحم١٥٩٣٨ ٤٥

٧٠.٥٣٧.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٤١٦.٥٣٣.٥١٦.٥دمحم هيثم عبدالناصر حافظ١٥٩٣٩ ٥٦

٦٦٣٥.٥٤٥.٥٣٧٢٣٢.٥١٧٣٦.٥١٧دمحم وائل دمحم حسن١٥٩٤٠ ٤٨.٥

٥٠٣٠٤٥٣٠٢٠٠١٣.٥٣١.٥١٧.٥محمود عبيدهللا سويلم هليل١٥٩٤١ ٤٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٢١٥٣٢.٥١٦محمود علي دمحم عبدالجواد١٥٩٤٢ ٥٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢١٧.٥١٥٢٥.٥١٦.٥محمود وجيه عبدالرحيم عبدالرحيم١٥٩٤٣ ٤٨.٥

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٣٧٢٢٤.٥١٥٣٢.٥١٦مروان حسان سالمه حسين عيد١٥٩٤٤ ٤٦.٥

٧١.٥٣٩٥٤٣٩٢٦١١٦.٥٣٦.٥١٧.٥مروان دمحم سالم السيد حسين١٥٩٤٥ ٥٧.٥

٦٦.٥٣٧٤٦٣٠.٥٢٣٢١٦٣٣.٥١٦.٥مصطفى ايمن فؤاد دمحم١٥٩٤٦ ٥٢

٦٢٣٩٤٨٣٥٢٣٥١٦٣٤.٥١٦.٥مصطفى حسين عبدالعال دمحم١٥٩٤٧ ٥١

٥٠٣٠٤٥٣٢٢٠٥.٥١٥٣٠١٦.٥ناصر رضا دمحم مرشد١٥٩٤٨ ٤٨.٥

٤٥.٥٢٣.٥٤٥٣٠١٨٢١٣.٥٣٠١٥نور منصور سالمه سعد سالمه١٥٩٤٩ ٣٨

٦٠٣٥.٥٤٥٣٦٢٢١.٥١٦٣٧١٦.٥هانى السيد ابراهيم السيد١٥٩٥٠ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٥٢٠٦.٥١٥٣٠١٥يحيى السيد ضاهر حجازى١٥٩٥١ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٥٢١٦.٥١٥٣٧.٥١٥يحيى سليمان عودة جوده١٥٩٥٢ ٤٥

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٤١٦٣٤.٥١٦.٥يحيى مسلم دمحم هندى١٥٩٥٣ ٥٣

٦٥٣٥.٥٤٥٣٤.٥٢٣٣١٦.٥٣٤.٥١٥يوسف دمحم عبدالوهاب دمحم١٥٩٥٤ ٥٣

٥٤٣٤٤٥٣٥.٥٢١٦.٥١٥.٥٣٠١٥.٥يوسف محمود على الشافعى١٥٩٥٥ ٤٨

٦٧.٥٣٤.٥٥٠٣٥٢٤٠١٦٣٠.٥١٦يوسف وليد فوزى عبدالرافع١٥٩٥٦ ٥٣
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٧٣٣٦.٥٥١.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٧١٥.٥اريج اشرف مصطفي علي١٥٩٥٧ ٥٧

٧٤٤٠٥٥.٥٤٠٢٦٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٦االء سامح يوسف عبدالرافع١٥٩٥٨ ٥٨

٦٨.٥٣٣.٥٤٦٣٢٢٣٧١٦.٥٣٦١٦.٥الشيماء عبدالرحمن عودة سليم١٥٩٥٩ ٥٧

٦١٢٥.٥٣٨.٥٢١.٥١٩١.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥امنيه ابراهيم دمحم حسن عواد١٥٩٦٠ ٤٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٦١٥.٥ايمان السيد محمود على١٥٩٦١ ٤٥

٦٨٣١٤٥٣٠٢١٩١٥.٥٣٠١٦ايمان دمحم حسن علي١٥٩٦٢ ٤٥

٧١.٥٣٤.٥٥١.٥٣٦٢٤٩.٥١٥٣٦١٥.٥ايه صبيح سالمه حسين١٥٩٦٣ ٥٦

٧٤٣٣٥٣٣٧٢٥١١٦٣٦.٥١٥بسمه ممدوح مصطفي سيد١٥٩٦٤ ٥٤

٧٧٣٧٥٤٣٧٢٦٥١٧٣٤١٦جهاد دمحم عبدالفتاح عبد الباري١٥٩٦٥ ٦٠

٧٧٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٥٦١٦٣٣.٥١٦.٥حنين احمد حسن على مصطفى العايدى١٥٩٦٦ ٥٦

٧٥٣٦.٥٥١٣٥٢٤٤.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥خلود عادل سعيد عبدالجواد١٥٩٦٧ ٤٧

٤٧.٥٢٢.٥٣٨.٥٣٠١٨٣.٥١٥.٥٣٠١٥دينا احمد عبدالمعطى أحمد١٥٩٦٨ ٤٥

٧١٣١٤٩٣٠٢٣٢١٥.٥٣٦.٥١٧رانا حسين عبدالحميد السيد١٥٩٦٩ ٥١

٧٢٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٣٠١٥.٥٣٦.٥١٥.٥رانا سالم جنيدى مفتاح١٥٩٧٠ ٤٩

٦٩.٥٣٠.٥٤٩٣٠٢٣٢١٥.٥٣٥.٥١٥.٥رانده السيد ابوالحمد دمحم١٥٩٧١ ٥٣

٦١٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٣.٥١٦رحمة احمد ضاهر جازي١٥٩٧٢ ٤٥

٧١٣١.٥٤٨٣٠٢٣٤.٥١٥.٥٣٠١٦رحمة دسوقى احمد راوى حسين١٥٩٧٣ ٥٤

٦٢٢٣٣٨٢٣١٩١١٦٣٥١٥رحمة دمحم سعد عواد١٥٩٧٤ ٤٥

٧٢٣٣٤٧.٥٣١٢٢٩.٥١٧٣٨١٦رضوي حسن عباس احمد١٥٩٧٥ ٤٦

٧٣٣٣.٥٥٤٣١٢٤٤.٥١٧٣٨١٦رنين محمود احمد محمود١٥٩٧٦ ٥٣

٧٠.٥٣٦٥٠.٥٣٠٢٣٦١٧.٥٣٦.٥١٦.٥روان حسن ابراهيم جمعه حسين١٥٩٧٧ ٤٩

٧١٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٥٨١٦.٥٣٦١٥ريم احمد حسن أحمد١٥٩٧٨ ٥٥

٧٣.٥٣٦٥٧٣٧.٥٢٥٧١٦.٥٣٧١٥ريم علي دمحم عبدالجواد١٥٩٧٩ ٥٣

٧٥٣٥.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٤.٥١٧ريم محمود عويس دمحم١٥٩٨٠ ٥٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٨٣٩١٦ساره حجازي الشحات عبدالفتاح١٥٩٨١ ٥٣

٦٨٣١.٥٤٥٣٦.٥٢٢٧١٦.٥٣٤.٥١٥.٥سلمى عصام عبدالمنعم محمود١٥٩٨٢ ٤٦

٥٠.٥٣٠٣٦٢٣.٥١٨١١٧٣١١٥شاهندا وائل غريب مصطفي١٥٩٨٣ ٤١

٦٢.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٢١٦.٥٣٧١٥.٥شروق ربيع حسن جمعه١٥٩٨٤ ٥٢

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٧.٥١٦شروق على عبدالحميد السيد١٥٩٨٥ ٥٠

٦٧.٥٣٤.٥٤٦٣٠٢٣١١٧٣٦١٥.٥شروق غريب جاد ابراهيم١٥٩٨٦ ٥٣

٧٨.٥٣٨.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢.٥١٧٣٧١٦شهد اسامة محمود زايد١٥٩٨٧ ٥٩

٦٧.٥٣١٤٥٣٠.٥٢٢٥١٧٣٧١٥.٥شهد السيد عبدالفتاح محمود١٥٩٨٨ ٥١
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٧٤٣٨.٥٥١٣٦.٥٢٥٢١٧٣٧١٥.٥شهد رفعت دمحم السيد١٥٩٨٩ ٥٢

٧٧.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩٢٦٨.٥١٧٣٥١٦شيماء ايمن رجب السيد١٥٩٩٠ ٦٠

٧٣٣٦.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٤٣.٥١٧٣٤١٥.٥فاطمه السيد الشحات عبدالفتاح١٥٩٩١ ٥٢

٦٧.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٣.٥١٧٣٧١٥.٥فاطمه شعبان يوسف فرج حسن١٥٩٩٢ ٥٠

٦٦.٥٣٠٣٧٣٠٢١٠.٥١٦.٥٣٥١٥.٥فرح سليمان حسن سليم١٥٩٩٣ ٤٧

٦٧.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣١١٨٣٦١٥.٥مريم اشرف عبدالعظيم حسين١٥٩٩٤ ٥٥

٧١.٥٣٧٤٦٣٦.٥٢٤٧١٧.٥٣٦١٥.٥مريم سعيد محمود السيد١٥٩٩٥ ٥٦

٦٧.٥٣٦٤٥٣٨.٥٢٣٨١٨٣٦.٥١٥.٥مريم علي ابراهيم علي١٥٩٩٦ ٥١

٧٥.٥٤٠٥٨٤٠٢٧١.٥١٨٣٧١٦منى حسن محمود حسن١٥٩٩٧ ٥٨

٧١٣٥٤٦.٥٣٥٢٣٦.٥١٨٣٧١٧مي عرفه حسن علي١٥٩٩٨ ٤٩

٧٤.٥٣٥.٥٥١٣٦.٥٢٥١.٥١٨٣٧١٥.٥ندي دسوقي احمد راوي حسين١٥٩٩٩ ٥٤

٤٧٣٠.٥٣٧.٥٢١١٨١١٨٣٣.٥١٦ندى محمود على دمحم١٦٠٠٠ ٤٥

٧٣٣١٤٥.٥٣١.٥٢٣١١٦.٥٣٦.٥١٥نعمه ياسر السيد دمحم دمحم١٦٠٠١ ٥٠

٧٤.٥٣٦٥٣٣٨.٥٢٥٨١٦.٥٣٧١٦.٥نورا ايمن عبدالرافع يوسف١٦٠٠٢ ٥٦

٧٢.٥٣٢٤٥٣٢٢٣٣.٥١٧٣٨١٦.٥نورا حسن محمود مصلح١٦٠٠٣ ٥٢

٧٥.٥٣١.٥٥٣.٥٣٧٢٥٦١٧٣٩.٥١٥هنا احمد علي شفيق١٦٠٠٤ ٥٨.٥

٧٦٣٢٥٣.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٨.٥١٥.٥يارا خالد دمحم ابراهيم١٦٠٠٥ ٥٨.٥

٤٣.٥٣٢٥٠.٥٣٣٢٠٤٠٣٠١٥حسن سيد دمحم عبدالهادى٢٢٧٥١ ٤٥

٤٨.٥٣٤٥٠٣٠.٥٢٠٨٠٣٠١٥عبدالرحمن غريب جاد ابراهيم جادالكريم٢٢٧٥٢ ٤٥

٤٥٣٤.٥٤٨.٥٣١.٥٢٠٥.٥٠٢٥١٥عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم٢٢٧٥٣ ٤٦

٥٤.٥٣٤٥٢٣٨٢٢٥.٥٠٣٠.٥١٥عماد دمحم دمحم عثمان٢٢٧٥٤ ٤٧

٤٧.٥٣٤.٥٥١.٥٣٦.٥٢١٨.٥٠٣٠١٥دمحم بدر عبدالعال حسن٢٢٧٥٥ ٤٨.٥

٤٦.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٠٦٠٣٠١٥دمحم حسن عبدهللا خطاب٢٢٧٥٦ ٤٥

٤١.٥٣١٤٩٣٠١٩٦.٥٠٣٠١٥محمود على حسن دمحم٢٢٧٥٧ ٤٥

٤١.٥٣١.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٠٩.٥٠٣٠١٥محمود يسرى احمد على٢٢٧٥٨ ٤٥.٥

٤٤٣٦٥٢.٥٣٤٢١٣٠٣٣.٥١٧مصطفى ابراهيم دمحم العزبى٢٢٧٥٩ ٤٦.٥

٥١٣٧٥٢٣٥٢٢١.٥٠٣٠١٦.٥نصار ثروت نصار عبدالعاطى٢٢٧٦٠ ٤٦.٥

٥٠٣٧٥٢.٥٣٧.٥٢٢٦٠٣٤.٥١٦.٥وائل عبدالعظيم السيد حسن سيداحمد٢٢٧٦١ ٤٩

٥٣.٥٣٧٥٠٣٧٢٢٢.٥٠٣١.٥١٦رغدا ضاحى على دمحم٢٢٧٦٢ ٤٥

٦٣٣٦.٥٥٦.٥٤٠٢٥٤.٥٠٣٦.٥١٦ساره صالح احمد محمود٢٢٧٦٣ ٥٨.٥

٦٠٣٥٥٢٣٢٢٣١.٥٠٣٢١٥صفاء بدر عبدالعزيز عبدالقوى٢٢٧٦٤ ٥٢.٥

٥٣.٥٣٥.٥٥٠٣٢.٥٢١٦.٥١٠٣٠١٥احمد سعيد جمعه عيدسالم٢٢٨٦٥ ٤٥
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٤٣٣٨٤٦.٥٣٣.٥٢٠٦٠٣٠١٦البدرى صبرى ابراهيم عطيه٢٢٨٩٠ ٤٥

٤٥.٥٣٦٤٧.٥٣٠.٥٢٠٤.٥٠٣٠١٥عادل سويلم سالمه نصار٢٢٨٩١ ٤٥

٤٥٣٥٤٨.٥٣٤.٥٢٠٨٠٣٠١٦عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف عبدالفتاح٢٢٨٩٢ ٤٥

٥٣٣٦٤٩٣٢٢٢٠.٥٠٣٠.٥١٥االء سالم دمحم حسن عمر٢٢٨٩٣ ٥٠.٥

٤٨.٥٣٥.٥٤٩٣٦٢١٤٠٣٠١٦اسراء صالح احمد على٢٢٨٩٤ ٤٥

٥٢.٥٣٦٥٠٣٧٢٢٣٠٣١١٦دينا مصطفى على مصطفى٢٢٨٩٥ ٤٧.٥

٤٩.٥٣٦٤٧.٥٣٦٢١٦.٥٠٣٠.٥١٦نهى كمال توفيق عبدالستار٢٢٨٩٦ ٤٧.٥
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فايد المخاضة عاالدارة المدرسة
٥٢٢٥.٥٤٧.٥٣٠٢٠٣١٧٣٦.٥١٥.٥ابراهيم عبدالسالم عبد الهادى عبدهللا١٦٠٠٦ ٤٨

٤٦.٥٢٣.٥٤٥٢٠١٨٠١٧.٥٣٢١٥احمد دمحم ابراهيم دمحم عبدهللا١٦٠٠٧ ٤٥

٧١٣٦٥٠٣٣.٥٢٤٧.٥١٨٣٩.٥١٨اسماعيل عاطف اسماعيل دمحم عبده١٦٠٠٨ ٥٧

٧٠٣٣.٥٥٣.٥٣١٢٣٩١٧.٥٣٨.٥١٦.٥زكريا هشام زكريا ابراهيم١٦٠٠٩ ٥١

٦١٣١٤٥٣٠٢١٣١٧.٥٣٧.٥١٥صالح منصور محمود دمحم١٦٠١٠ ٤٦

٧١.٥٣٦.٥٥٢٣٨.٥٢٥٦.٥١٨٣٨١٦.٥ضياء السيد عبدالعال دمحم الشرقاوى١٦٠١١ ٥٨

٦٣.٥٣١٤٨.٥٣٢٢٣٢١٧.٥٣٦.٥١٦.٥عبدهللا احمد مهدى ابراهيم١٦٠١٢ ٥٧

٥٣.٥٣٠٤٧٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٦١٨عبدهللا وليد نصرالدين السيد١٦٠١٣ ٥٢

٦٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٢٧١٦.٥٣٩.٥١٧عزالدين حسين سيد عبدالسالم١٦٠١٤ ٥٥

٦٩.٥٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢٢٣.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥على صابر على مصطفى١٦٠١٥ ٥٥

٧٨٣٥٥٢.٥٣٣٢٥٨١٨.٥٣٩.٥١٥.٥فارس وليد حسن على١٦٠١٦ ٥٩.٥

٦٤.٥٢٥.٥٥٠.٥٢٢.٥٢١٨١٧.٥٣٥.٥١٥.٥دمحم احمد ابراهيم احمد١٦٠١٧ ٥٥

٧١٣٣٥٣٣٠٢٣٩١٨٣٩.٥١٧.٥دمحم اشرف دمحم احمد دمحم عيسي١٦٠١٨ ٥٢

٥٢.٥٢٥.٥٤٥.٥٣٠١٩٨.٥١٧.٥٣٥.٥١٥دمحم ايمن عبداللطيف عبدالفتاح١٦٠١٩ ٤٥

٦٣.٥٢٦٤٥.٥٣٠٢١٦١٧.٥٣٧.٥١٧.٥دمحم سامى شعبان حسن الجندى١٦٠٢٠ ٥١

٦٢.٥٣٠٤٩.٥٢٠.٥٢١٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥دمحم سالمه صالح سالمه١٦٠٢١ ٥١

٦٢.٥٣٠٤٧٢٣٢٠٧.٥١٦٣٦١٥.٥دمحم عبدالعزيز عبدالكريم ابراهيم١٦٠٢٢ ٤٥

٦١٣٠٤٧.٥٣٠٢٢١.٥١٨٣٦.٥١٦.٥دمحم غريب عبدالعاطى خليل١٦٠٢٣ ٥٣

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٧١٧.٥٣٤١٦.٥دمحم فوزى فؤاد امين١٦٠٢٤ ٥١

٦١٢٤.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٧٣٦١٦دمحم مرسى غريب مرسى١٦٠٢٥ ٥٢

٦٦.٥٣٢٤٥٣٦٢٣٤.٥١٥٣٥.٥١٦دمحم ناصر دمحم الصغير١٦٠٢٦ ٥٥

٦٠.٥٢٤.٥٣٧.٥٢٢.٥١٩٦١٦.٥٣٩١٧محمود عبدالعال دمحم عبدالعال عبدالرحمن١٦٠٢٧ ٥١

٦٤.٥٢٤.٥٣٧٢٢١٩٨١٦٣٥١٦.٥محمود ياسر دمحم السيد١٦٠٢٨ ٥٠

٦٤.٥٢٥.٥٣٩٣٠٢١٤١٦٣٣١٧يوسف عبدالواحد دمحم غريب١٦٠٢٩ ٥٥

٦٥٣٤٤٥.٥٣٢٢٣١.٥١٧٣٩.٥١٦.٥يوسف نبيل عبدالهادى عبدهللا١٦٠٣٠ ٥٥

٦٨٣٠٤٥٣٤٢٣٠١٦.٥٣٠.٥١٧اسراء السيد ربيع احمد١٦٠٣١ ٥٣

٧٠.٥٣١٤٦٣٣.٥٢٣٤١٦٣٦.٥١٦.٥اسراء صالح حسن عبدالعزيز١٦٠٣٢ ٥٣

٧٣٣٠.٥٤٨.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٧٣٦١٦.٥اسماء يوسف احمد دمحم شحاته١٦٠٣٣ ٥٧

٧٢.٥٣١٥٠٣٣٢٤٣.٥١٩.٥٣٦١٦.٥بسنت دمحم محمود دمحم دمحم١٦٠٣٤ ٥٧

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥٢٠٣٧.٥١٧جهاد ايمن احمد ابراهيم احمد١٦٠٣٥ ٥٩

٧١٣٤.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٨.٥١٧٣٦.٥١٦.٥حنين محمود عبدالفتاح دمحم١٦٠٣٦ ٦٠
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٦٠٢٥.٥٣٨.٥٣٠٢٠٨١٧٣٦١٦دولت دمحم بيومى دمحم١٦٠٣٧ ٥٤

٧٤.٥٣٤.٥٥٥.٥٣٦.٥٢٦٠١٩.٥٣٧١٦.٥رشا هانى عبدالعاطى على١٦٠٣٨ ٥٩

٧٧.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٣.٥١٨٣٦١٦رقيه احمد عبدالستار غريب١٦٠٣٩ ٥٩

٧٦٣٣٥٥٣٤.٥٢٥٦.٥١٨٣٥١٦.٥رنا فوزى عبدالفتاح صالح١٦٠٤٠ ٥٨

٧٥٤٠٥٩٤٠٢٧٣١٧.٥٣٦١٦.٥ريم مجدي علي دمحم١٦٠٤١ ٥٩

٧٢٣٢٥٠٣١.٥٢٤٢.٥١٩.٥٣٨١٦.٥شروق فؤاد عزت امين١٦٠٤٢ ٥٧

٧٣.٥٣٤٥٥.٥٣٦٢٥٨٢٠٣٤.٥١٦.٥شروق دمحم عبدالمنعم عبدالرحمن١٦٠٤٣ ٥٩

٧٤.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩١٩٣٨١٧شهد ناصر محمود دمحم١٦٠٤٤ ٥٩

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٣١٥.٥٣١١٦غادة صابر فاوى سهولى داود١٦٠٤٥ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٩.٥٣٩١٦.٥فاطمه دمحم امام على امام١٦٠٤٦ ٦٠

٦٩.٥٣٠٤٩.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٧٣٤.٥١٦مريم احمد دمحم دمحم الطمنى١٦٠٤٧ ٥٤

٦٨.٥٣٤٥٠٣٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٤١٦مريم طارق حسن دمحم١٦٠٤٨ ٥٨

٧٢٣٥٥٥.٥٣٥.٥٢٥٦١٧.٥٣٨١٦منه عاطف عبدالباسط عبد العزيز١٦٠٤٩ ٥٨

٧٢٣٣٥٤.٥٣٦٢٥١.٥١٧.٥٣٨١٦نورهان السيد عيد عبدالوهاب١٦٠٥٠ ٥٦

٧٣.٥٣٥.٥٥٦٣٣.٥٢٥٣.٥١٨٣٥.٥١٦هند لطفى فؤاد دمحم دمحم١٦٠٥١ ٥٥

٦٠٢٤٤٧.٥٣٠٢٠٩.٥١٨.٥٣٤١٦.٥ياسمين حمدى دمحم حمدى١٦٠٥٢ ٤٨

٤٢٢٠٤٧٢٠١٧٧.٥٠٢٣١٥حمدى هشام زكريا ابراهيم٢٢٧٦٥ ٤٨.٥

٤٣٣٠.٥٤٧.٥٣٠١٩٨٠٣١.٥١٥دعاء عالء الدين عبدالوهاب حامد٢٢٧٦٦ ٤٧
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فايد الربايعة االعداديةاالدارة المدرسة
٦٨٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٧١٥روان يحى دمحم حسن١٥٨٢١ ٤٨

٥٠٢٢٤٥٣٠١٩٢١٦.٥٣١.٥١٥.٥ابراهيم مصطفى احمد عبدالحميد١٦٠٥٣ ٤٥

٦٦٣٧٤٧٣١.٥٢٣١.٥١٥.٥٣٧١٦احمد ابراهيم احمد قاسم١٦٠٥٤ ٥٠

٧٧.٥٣٧٥٣٣٧.٥٢٦٤١٥.٥٣٦١٧احمد ابراهيم على عبدالمجيد١٦٠٥٥ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٦احمد جمال السيد عبدالخالق مصطفى١٦٠٥٦ ٦٠

٧٤٣٦.٥٥٢.٥٣٠.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٧احمد حسين عبدالحكيم حسين١٦٠٥٧ ٥٦

٥٤.٥٢٥٣٧.٥٢١.٥١٨٣.٥١٦٣٢.٥١٦.٥احمد زكريا احمد دمحم١٦٠٥٨ ٤٥

٥٥٢٤.٥٤٥٢٢.٥١٩٢١٥٣٠.٥١٧احمد سليمان متولي سليمان١٦٠٥٩ ٤٥

٦٣٢٤٤٥٣٠.٥٢٠٩.٥١٦.٥٣١١٧.٥احمد على بيومى عبدالعزيز١٦٠٦٠ ٤٧

٧٧٣٦٥٤٣٩٢٦٣١٦.٥٣٦.٥١٧اسالم محمود كمال احمد١٦٠٦١ ٥٧

٧٥.٥٣٨.٥٤٩٣٧.٥٢٥٦.٥١٧٣٧١٧.٥اسماعيل تامر السيد دمحم١٦٠٦٢ ٥٦

٦٧٢٥.٥٤٥.٥٣٣٢٢٧١٧٣٥١٧السيد احمد السيد احمد عوض١٦٠٦٣ ٥٦

٤٠٢٣٣٨٢١١٦٧١٥.٥٢٦١٥السيد احمد السيد على١٦٠٦٤ ٤٥

٦٩٣٥٤٩٣١.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٠.٥١٦.٥انس طارق رفاعى دمحم١٦٠٦٥ ٤٥

٧٣٣٧.٥٤٦.٥٣٠٢٤٤١٥.٥٣٥.٥١٧.٥زياد احمد دمحم أحمد١٦٠٦٦ ٥٧

٦٧.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٦١٧زياد دمحم جمال عبدالخالق١٦٠٦٧ ٥٠

٥٤.٥٣٢٤٥٢٣.٥٢٠١١٥٣١.٥١٦.٥زياد مسعد عيسوى النادى١٦٠٦٨ ٤٦

٦٠٢٥.٥٣٨٢٢.٥١٩١١٥٣٤١٧.٥سامح سالم طه شحاتة١٦٠٦٩ ٤٥

٦٩٣٥٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٥١٧.٥سيف ايمن عبدالكريم دمحم مصطفى١٦٠٧٠ ٤٦

٤٩٣٠٣٧.٥٢١١٨٢.٥١٥٣٥١٧.٥شادى اشرف ابراهيم عبدالهادى١٦٠٧١ ٤٥

٤٧٣٠٣٤٢٢١٧٨١٥.٥٣٤١٦.٥صابر جمال صابر ابوالوفا١٦٠٧٢ ٤٥

٧٠.٥٣٤٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٧١٦عبدالحكيم صالح عبد الحكيم سالم١٦٠٧٣ ٥١

٧١.٥٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٢٧.٥١٥.٥٣٨١٦عبدالرحمن دمحم شحاته اسماعيل١٦٠٧٤ ٤٧

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٦١٥.٥٣٦١٨عبدالعزيز عالء عبد العزيز دمحم على١٦٠٧٥ ٤٩

٦٩.٥٣٠٤٥٢٤٢١٩.٥١٥.٥٣٥١٥على اسامه على محمود١٦٠٧٦ ٥١

٤٩٢٣٣٩٢١١٧٩١٥.٥٣١.٥١٥على السيد دمحم السيد منصور١٦٠٧٧ ٤٧

٧٧٣٧٤٩.٥٣٥.٥٢٥٦١٧.٥٣٧.٥١٦على سالم دمحم سليمان١٦٠٧٨ ٥٧

٤٦٣٠٣٦٢١١٧٩١٧٣٤.٥١٥على دمحم دمحم منسى١٦٠٧٩ ٤٦

٥٣.٥٣٣٤٥٣٤٢١٦.٥١٧٣٥.٥١٥عمار دمحم ابراهيم عبدالغنى١٦٠٨٠ ٥١

٧٦.٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٧١٧٣٦.٥١٥.٥عمرو حسن احمد مصطفى حسين١٦٠٨١ ٥٩

٦٠٣٣٤٥٣٠.٥٢١٩.٥١٧٣٥.٥١٦كريم احمد حلمى السيد١٦٠٨٢ ٥١
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٤٧.٥٣٢٤٥٣٠٢٠١.٥١٧٣٢.٥١٥مؤمن دمحم كامل دمحم١٦٠٨٣ ٤٧

٧٦.٥٣٢٥٣.٥٣٥٢٥٥١٧٣٦١٥.٥دمحم ابراهيم طلبه ابراهيم١٦٠٨٤ ٥٨

٧٣.٥٣٤٤٨.٥٣٣٢٤٣١٧٣٧١٦دمحم ابراهيم دمحم محمود١٦٠٨٥ ٥٤

٧٦.٥٣٤٤٩٣٠٢٤٠.٥١٧٣٨١٦دمحم اسامه غريب دمحم١٦٠٨٦ ٥١

٤٨٢١٤٥٣٠.٥١٩١.٥١٥.٥٣٠.٥١٦دمحم عالء دمحم عبدالتواب١٦٠٨٧ ٤٧

٧٥٣٤.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥١.٥١٧٣٤.٥١٧دمحم عوض عبدالفتاح دمحم عوض١٦٠٨٨ ٥٥

٧٥.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧١١٧٣٥.٥١٦.٥دمحم محمود برعى عبدالباسط١٦٠٨٩ ٥٩

٧٣٣٢٥٧.٥٣٨.٥٢٥٧١٧٣٨١٦محمود حسن عبداللطيف دمحم١٦٠٩٠ ٥٦

٦٣٢١.٥٤٧.٥٣٦٢١٨١٧٣٤١٥محمود حسن عبدالمقصود ابراهيم١٦٠٩١ ٥٠

٧٤٣٢.٥٥٢٣٩.٥٢٤٧١٥.٥٣٥١٦محمود سامى سليمان سالم١٦٠٩٢ ٤٩

٤٥٢٦٤٥٣٠١٩١١٥٣٤١٥محمود شوقى غريب دمحم١٦٠٩٣ ٤٥

٦٧.٥٢٦٤٥٣١٢١٦.٥١٥٣٧١٥محمود على ذكى الراوى١٦٠٩٤ ٤٧

٥١.٥٢٢٤٥٢٣١٨٦.٥١٥٣٠.٥١٥مصطفى احمد غانم سالم١٦٠٩٥ ٤٥

٧١٣٠٤٦٣٥.٥٢٣١.٥١٥٣٦١٦مصطفى اسامه مصطفى دمحم١٦٠٩٦ ٤٩

٧٦.٥٣٣٥٣٣٨٢٥٤.٥١٦٣٣.٥١٦مصطفى السيد مصطفى حسن١٦٠٩٧ ٥٤

٧٩٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٦.٥٣٧١٦.٥مصطفى حسن مصطفى احمد١٦٠٩٨ ٥٩

٥٣.٥٢٢٣٨٢٣.٥١٨٦١٥.٥٣١.٥١٥منصور محمود صالح فرج١٦٠٩٩ ٤٩

٧٨٣٢٥١.٥٣٧.٥٢٥٧١٧٣٥.٥١٦يوسف السيد احمد عليوة١٦١٠٠ ٥٨

٧١٣٢.٥٤٩٣٥٢٣٦.٥١٥٣٠.٥١٥.٥يوسف سعيد عبداللطيف احمد١٦١٠١ ٤٩

٧٣.٥٣٠.٥٥٢٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٦.٥١٦اسماء السيد عبدهللا محمود١٦١٠٢ ٥٠

٦٦.٥٣٠٥٢.٥٣٠٢٢٩١٥٣٢١٦اسماء سمير مصطفى دمحم١٦١٠٣ ٥٠

٧٦٣٦.٥٤٩.٥٣٥٢٤٢١٥٣٥١٥.٥االء احمد دمحم فرج١٦١٠٤ ٤٥

٧٦٣٩٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٥٣٣١٦.٥امل دمحم صابر عبدالحميد١٦١٠٥ ٥٧.٥

٧٤٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٣١٥٣٧١٦.٥ايات اشرف نصار عبدالعاطي١٦١٠٦ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٦٥٦.٥٣٢.٥٢٤٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥ايمان محمود عبدالحميد ابوالوفا١٦١٠٧ ٥١

٧٤٣٨.٥٥٢.٥٣٨٢٥٧.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥بسملة ايمن عبدالعليم سالم١٦١٠٨ ٥٤.٥

٧٦.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٥١٥٣٨.٥١٧.٥بسنت خالد دمحم ابو الحسن غزالى١٦١٠٩ ٤٦

٦٩٢٤٤٩٣٠.٥٢١٨.٥١٥.٥٣٥١٨بسنت عبده رمضان عوض على١٦١١٠ ٤٦

٧٠.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٣٢٣٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥حنان حسن دمحم صابر١٦١١١ ٤٨

٦٠٢٥٤٥٢٣٢٠٠١٥.٥٣٣.٥١٦.٥رحمة دمحم عبدالفتاح دمحم١٦١١٢ ٤٧

٦٣.٥٢٤٤٥٢٣.٥٢٠٣١٥٣٦.٥١٦.٥رضوة اشرف عبدالحميد حسين١٦١١٣ ٤٧

٧٠٢٤.٥٤٦.٥٢٣.٥٢١٠.٥١٣.٥٣٧.٥١٦رضوى رضا حسنى عالم١٦١١٤ ٤٦
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٦٦.٥٢٦٤٨.٥٣١٢١٩١٥٣٨.٥١٦.٥ساره احمد دمحم غريب١٦١١٥ ٤٧

٦٧٢٦٤٦.٥٣٠.٥٢١٩١٥٣٨١٦.٥سميه مهدى حلمى مهدى١٦١١٦ ٤٩

٧٠.٥٢٤٥٠٣١٢٢٥.٥١٥٣٩.٥١٦.٥شروق اشرف دمحم ابو الحسن١٦١١٧ ٥٠

٧٤.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٨٢٦٢١٦.٥٤٠١٦.٥علياء محمود دمحم مرسى١٦١١٨ ٥٤.٥

٧٣٣٨٥٦.٥٣٧٢٦١.٥١٦.٥٣٩.٥١٦.٥فاطمه عبدالفتاح برعى عبد الباسط١٦١١٩ ٥٧

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥ماجدة زكريا سليم دمحم١٦١٢٠ ٦٠

٦٤٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٩.٥١٥٣٥.٥١٥مروة دمحم مصطفى دمحم١٦١٢١ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٣.٥٣٩٢٦٦١٥.٥٣٧.٥١٦.٥مريم ابراهيم الخضرى ابراهيم١٦١٢٢ ٥٧

٧٣.٥٣٧.٥٤٩٣٧٢٥٤.٥١٨.٥٣٩.٥١٦مريم طارق ابراهيم السيد١٦١٢٣ ٥٧.٥

٧٤٣٧٥٣.٥٣٨٢٥٩.٥١٧.٥٣٩.٥١٧مريم دمحم سيد على١٦١٢٤ ٥٧

٦٩.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٤٩١٦.٥٣٨١٧مريم ياسر دمحم فضل هللا١٦١٢٥ ٥٧

٧٧٤٠٥٥.٥٣٧٢٦٩.٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥مريم يسري دمحم احمد١٦١٢٦ ٦٠

٦٧.٥٣٦.٥٣٩٣٣.٥٢٢٤.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ملك حسنى محمود على١٦١٢٧ ٤٨

٧٤٣٦٥٠٣٥.٥٢٤٦.٥١٧.٥٣٨.٥١٦.٥منار خالد احمد ذكى١٦١٢٨ ٥١

٦٢.٥٣٠٣٨.٥٢٣.٥٢٠١.٥١٥٣٧١٦منةهللا دمحم دسوقى محمود١٦١٢٩ ٤٧

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦منةهللا دمحم فاوى عبدالراضى١٦١٣٠ ٤٧

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٧٣٥.٥١٥منه دمحم السيد عبدالفتاح١٦١٣١ ٥٨

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٧.٥٣٥١٥ميار احمد طه شحاته احمد١٦١٣٢ ٥١

٧٨٣٩٥٥.٥٣٨٢٦٨.٥١٩.٥٣٤.٥١٧ناهد بدرى يوسف دردير١٦١٣٣ ٥٨

٧٠٣٠.٥٤٥٣٢٢٢٤.٥١٨.٥٣٠.٥١٦.٥ندي طارق دمحم صابر١٦١٣٤ ٤٧

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٦٣٢.٥١٦.٥نرمين نبيل حسن دمحم مصطفى١٦١٣٥ ٤٥

٦٣٢٥.٥٣٧.٥٣٠١٩٦١٥٣٧١٦.٥نورهان اسامة عبدالسالم عطية١٦١٣٦ ٤٠

٧٤٣٩٥٣.٥٣٨٢٦٠.٥١٨٣١١٧ياسمين دمحمي علي الدمحمي١٦١٣٧ ٥٦

٤٥٣٥٤٨٣٠٢٠٥٠٣٠١٦دمحم سيد على مبارك٢٢٨٩٧ ٤٧
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فايد السالم االعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٦٧٣٣.٥٤٥٣١٢٢٤.٥١٦.٥٣٨.٥١٥احمد عبدالمنعم عبدالوهاب مرشد١٦١٣٨ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢١٠.٥١٦٣٣.٥١٦احمد دمحم غانم عياد١٦١٣٩ ٤٥

٧٠.٥٣٧.٥٤٥٣٥٢٣٧.٥١٦٣٧١٥اسالم احمد رجب طلبه١٦١٤٠ ٤٩.٥

٤٨٣٠٣٧.٥٣٠١٩٠.٥١٦.٥٣٤١٥بدر عوده علوان بدر١٦١٤١ ٤٥

٦٠٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٦١٥صالح محمود صالح صبرة١٦١٤٢ ٤٥

٦٨.٥٣٧.٥٤٦.٥٣٥.٥٢٣٨١٦٣٤١٦عمرو نبيل محمود مرشد١٦١٤٣ ٥٠

٦٤.٥٣٦٤٥٣٥٢٢٥.٥١٦٣٦١٦دمحم عادل دمحم على حسن١٦١٤٤ ٤٥

٧٠.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٤٢٣٧.٥١٥.٥٣٣١٦محمود ابراهيم عطية السيد١٦١٤٥ ٤٧

٧١٣٥.٥٤٨.٥٣٢٢٣٣١٥.٥٣٧.٥١٥.٥مصطفى احمد محمود محرم١٦١٤٦ ٤٦

٦٣٣٣.٥٤٨٣١.٥٢٢٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥مصطفى فوزى صبحى احمد١٦١٤٧ ٤٩

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٢١٧اميره حسن عبدالعزيز منصور١٦١٤٨ ٤٨

٧٦٣٤٤٩٣٦٢٥١١٦.٥٣٨١٧اميره دمحم علي متولي١٦١٤٩ ٥٦

٧٥٣٥٤٥.٥٣٤٢٤٤.٥١٧.٥٣٩١٦.٥بسنت ياسر فتحى عبدالقادر١٦١٥٠ ٥٥

٧٧٣٨٤٩.٥٣٦.٥٢٥٧١٦.٥٣٩١٨تسبيح سعيد فاوى احمد١٦١٥١ ٥٦

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣٦٢٣٩١٧.٥٣٧١٨حسناء عبدالحليم حسن دمحم١٦١٥٢ ٤٧

٦٤٣٥.٥٤٦.٥٣٠٢٢٥١٧٣٢.٥١٨خلود محمود غريب دمحم١٦١٥٣ ٤٩

٧٢.٥٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢٣٥.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥دينا اسعد عبدالعزيز حسنين١٦١٥٤ ٥٣

٧٩٣٩٥٣.٥٤٠٢٦٨.٥١٧٣٧.٥١٧.٥رحمة السيد صيوانى احمد١٦١٥٥ ٥٧

٧٨٣٧.٥٥٣.٥٣٧٢٥٨١٩٣٨١٦.٥رحمه عبدالحميد حسين حسن١٦١٥٦ ٥٢

٧٨٣٩٥٣٣٨.٥٢٦٣.٥١٩٣٨.٥١٧شروق السيد محمود متولى١٦١٥٧ ٥٥

٧٤.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٣٣١٨.٥٣٤.٥١٦.٥شهد احمد دمحم احمد١٦١٥٨ ٤٩

٧٤.٥٣١٤٥٣٠٢٣٢.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥شهد عصام حسين محمود١٦١٥٩ ٥٢

٦٨٢٣٣٩٣٠.٥٢٠٧.٥١٥٣٤١٥.٥فاطمه عبدالسالم صبحى احمد١٦١٦٠ ٤٧

٧٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٥.٥١٦.٥٣٥١٥مايا دمحم السيد احمد١٦١٦١ ٤٧

٦٧٢١٤٥٣٠٢١١١٥.٥٣٤١٧مريم السيد دمحم محمود١٦١٦٢ ٤٨

٦٨٣٠٣٨.٥٣٠٢١٦.٥١٦٣٤١٥مى عواد حسين عواد١٦١٦٣ ٥٠

٦٨.٥٣١٤٥٣٠٢٢٣.٥١٦٣٤١٦ندى عمرو سالم سالمة١٦١٦٤ ٤٩

٧٦.٥٣٤.٥٤٩٣٨.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٨١٨.٥هاجر يحيي مصطفى دمحم١٦١٦٥ ٥٢

٧٢٢٢٤٥٣٠.٥٢١٥.٥١٥.٥٣٥١٧هدير طارق شحته عيدالعزيز١٦١٦٦ ٤٦

٧٧٣٠٥١.٥٣٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٩١٦.٥ياسمين احمد حسين ابراهيم١٦١٦٧ ٥١
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فايد ابو سلطان ع ماالدارة المدرسة
٦٢.٥٢٣.٥٤٥٢٤٢٠٥١٥٣٥١٥.٥ابراهيم اشرف دمحم حسينى١٦١٦٨ ٥٠

٦٢٣٠٤٥٣٠.٥٢١٣.٥١٥٣٠.٥١٥ابراهيم سمير إبراهيم دمحم١٦١٦٩ ٤٦

٧١.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٣٢١٦٣٢١٥.٥ابراهيم دمحم عبدهللا دمحم١٦١٧٠ ٥٣

٧٢٣٠٤٥٣٢٢٣٤١٥.٥٣٧.٥١٥.٥احمد ابراهيم خيرهللا عيسي١٦١٧١ ٥٥

٦٩.٥٣٠.٥٤٨٣٤.٥٢٣٨.٥١٦٣٥١٦احمد حسام السيد العربي ابراهيم١٦١٧٢ ٥٦

٧٣٣٢.٥٥٢٣٥٢٤٩.٥١٦٣٨١٥.٥احمد حسن عبدهللا على حسين١٦١٧٣ ٥٧

٧٠.٥٣١٥١٣٤.٥٢٤٥١٦.٥٣٧١٥احمد طارق عبدالظاهر مهران١٦١٧٤ ٥٨

٧٩.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٦.٥٣٨١٦.٥احمد عبدالعزيز عبدالمعطى اسماعيل١٦١٧٥ ٦٠

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥١٦٣٨.٥١٦احمد على سالم على حسانين١٦١٧٦ ٦٠

٦٦٣١.٥٤٥٣١٢٢٥.٥١٥٢٤١٥احمد عمرو احمد حسن١٦١٧٧ ٥٢

٤٥.٥٢١٤٥٣١.٥١٨٨١٦٣٠.٥١٧احمد عيد عياد صالح سويلم١٦١٧٨ ٤٥

٧٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٢.٥١٥.٥٣٢.٥١٨احمد دمحم أحمد عبدالجليل١٦١٧٩ ٦٠

٦١٣٠٤٦.٥٢٣.٥٢١١١٥٣٣.٥١٦احمد دمحم برعي دمحم أبو الحسن١٦١٨٠ ٥٠

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٤١٦.٥احمد دمحم سليمان عبده سليمان١٦١٨١ ٥٣

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٤١٨احمد دمحم عبدالعزيز عبدالحليم١٦١٨٢ ٥٢

٦٣.٥٢٦٤٦٣٠٢٢٠.٥١٥٣٧١٨احمد دمحم عبدالنبي حسن نصر١٦١٨٣ ٥٥

٧٥.٥٤٠٥٨٤٠٢٧٢.٥١٥٣٦.٥١٨احمد محمود دمحم محمود سليمان١٦١٨٤ ٥٩

٥٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٧.٥١٥٢٣.٥١٧.٥احمد مصطفى حجاج دمحم ابراهيم١٦١٨٥ ٤٧

٦١.٥٣٠٣٧٣٠٢١٠.٥١٥٣٠.٥١٨.٥اسالم ناصر عارف عبدالعظيم١٦١٨٦ ٥٢

٦٩.٥٣١.٥٥١٣٢.٥٢٣٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٧.٥السيد دمحم السيد عبدالعزيز عبدهللا١٦١٨٧ ٥٥

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٣٤٢٣٧١٥٣٢١٧.٥الفاروق عبدالصادق عبد الصادق حسن الشحات١٦١٨٨ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٢٦١٥٣٠١٨.٥امير احمد يوسف دمحم بركات١٦١٨٩ ٥٢

٦٢٢٦٤٧.٥٣١٢١٥.٥١٥٣٢١٧.٥بسام احمد حسين عبدالعزيز١٦١٩٠ ٤٩

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٨١٨بالل هاني صالح السيد دمحم١٦١٩١ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٧.٥٤٠٢٧١.٥١٧٣٥.٥١٨.٥زياد طلعت عبدالفتاح سالم سالم١٦١٩٢ ٦٠

٧٢٣٦.٥٥٣٣٧.٥٢٥٧١٧٣٦١٧.٥سعد دمحم سعد الدين دمحم احمد١٦١٩٣ ٥٨

٦٠٢١٤٥٣٠.٥١٩٤.٥١٣٣١١٧.٥طارق احمد كمال عبدالعليم السيد١٦١٩٤ ٣٨

٧٧٣٧٥٨.٥٤٠٢٧٢.٥١٧٣٨١٨.٥طارق عيد كمال محمود١٦١٩٥ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٦٧١٥٣٩١٨.٥عباس دمحم عباس دمحم١٦١٩٦ ٥٤

٧٧٣٨.٥٥٧.٥٤٠٢٧٢١٧٣٧.٥١٩عبدالحكيم رجب جابر يوسف حافظ١٦١٩٧ ٥٩

٧٨.٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٦٣٧.٥١٩عبدالرحمن ايمن الشحات سالم١٦١٩٨ ٥٩
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٧٤٣١٥٣.٥٣٣.٥٢٤٣١٥٣٦١٨عبدالرحمن جمال مصطفى محمود هالل١٦١٩٩ ٥١

٧٧٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٦٢١٥٣٤.٥١٧.٥عبدالرحمن غريب عوض دمحم عوض١٦٢٠٠ ٥٦

٦٥٣٠٣٧٣٠.٥٢٠٧.٥١٥٣١١٧عبدالرحمن دمحم محمود دمحم سليمان١٦٢٠١ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٣٢٢٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥عبدهللا احمد شحاتة حسن١٦٢٠٢ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٣٥٢١٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥عبدهللا عاطف دمحم توفيق دمحم١٦٢٠٣ ٤٥

٧٧٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٢.٥١٧٣٥.٥١٥.٥عبدهللا دمحم عبد اللطيف احمد١٦٢٠٤ ٥٩

٦٠.٥٢٦٣٧٣٤.٥٢٠٣١٥٣٠١٦.٥عبدهللا دمحم عبدهللا خليل مصطفى١٦٢٠٥ ٤٥

٧٤.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٧.٥٢٤٤١٥٣٧.٥١٦.٥عمر سعيد رجب حسن احمد١٦٢٠٦ ٥٠

٧٦٣٠.٥٥٤٣٧٢٥٥.٥١٥٣٢١٥عمر دمحم عدالن عبدالكريم١٦٢٠٧ ٥٨

٧٨٣٦٥٢.٥٣٩٢٦٥.٥١٥.٥٣٧١٥.٥عمر محمود محجوب محمود١٦٢٠٨ ٦٠

٧٩٣٨.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٦٨١٥٣٦.٥١٦.٥عمر نبيل دمحم اسماعيل١٦٢٠٩ ٥٨.٥

٦٣.٥٣٣٤٥٣٣٢٢٤.٥١٥٣٤١٥عناد السيد عايد سالمه١٦٢١٠ ٥٠

٥٣٢٥.٥٣٧.٥٣٠١٩٣١٥٣٦١٥.٥فؤاد حماده فؤاد محمود دمحم١٦٢١١ ٤٧

٦٠٢٤٣٥.٥٣٠١٩٤.٥١٦٣٢١٥فارس سامي فهمي احمد احمد١٦٢١٢ ٤٥

٦٠.٥٢٣.٥٣٤.٥٣٠١٩٣.٥١٦٣٢.٥١٥فهد دمحم موسى على موسى١٦٢١٣ ٤٥

٦٧٢٤.٥٣٨.٥٣٠٢٠٨١٥٣٠١٦كريم على ابراهيم ابراهيم١٦٢١٤ ٤٨

٦٨٣٠٤٧٣٤٢٢٦١٥٣٠١٥كريم وليد كريم عبدالقادر عبدهللا١٦٢١٥ ٤٧

٧٢٣٠٤٦٣١٢٢٧١٥.٥٣٦.٥١٥لطفى مجدى لطفى حسن عامر١٦٢١٦ ٤٨

٧٦٣٠٤٥٣٠٢٣٢١٥٣٤١٦مازن عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن١٦٢١٧ ٥١

٦٥.٥٢٤.٥٣٥.٥٣٠٢٠٧.٥١٥.٥٣٣١٥مجدى رفيق يونس عبد العليم النجار١٦٢١٨ ٥٢

٧٢٣٠٤٨٣٦.٥٢٤١.٥١٦٣٤.٥١٥دمحم ابوالعال حامد دمحم ابوالليل١٦٢١٩ ٥٥

٧٩٣٩٦٠٤٠٢٧٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٧دمحم احمد حسنين أحمد عبدالرحمن١٦٢٢٠ ٥٩.٥

٦٤٣٠٤٥٣٢٢١٨١٥٣٢.٥١٧دمحم احمد حسين حسن ابراهيم١٦٢٢١ ٤٧

٥٠.٥٢٠.٥٣٣٢٣١٦٨١٥٣١.٥١٥.٥دمحم احمد عيد صالح١٦٢٢٢ ٤١

٥٣.٥٢٤٣٦.٥٣٠١٩٢١٣.٥٣٤.٥١٥دمحم احمد دمحم نيقوال١٦٢٢٣ ٤٨

٧٠.٥٣٣٥٠٣٢٢٣٤.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم السيد دمحم محمود١٦٢٢٤ ٤٩

٦٢.٥٢٦٣٨.٥٣١.٥٢٠٣.٥١٥٣٥١٥دمحم رمضان فهمي احمد احمد١٦٢٢٥ ٤٥

٦٢.٥٢٥.٥٣٧.٥٢٣.٥١٨٧١٥٣١١٥دمحم سعيد نور الدين حسن١٦٢٢٦ ٣٨

٧٤٣٣.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٦.٥١٥٣٦.٥١٦دمحم عادل عبدالحميد حامد ابراهيم١٦٢٢٧ ٥٤

٦٧٣٠٤٦٣٢٢٢٣١٥٣٩١٥.٥دمحم عاطف حسن حسين البلبيسي١٦٢٢٨ ٤٨

٧٤٣١.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٣٧.٥١٩.٥٣٦١٦.٥دمحم عبدالحميد عبد الفتاح دمحم ابراهيم١٦٢٢٩ ٥٢

٦٢.٥٢٦٤٥٣٢.٥٢١٤١٧.٥٣١١٥دمحم عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم١٦٢٣٠ ٤٨
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٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦٩.٥١٩.٥٤٠١٦.٥دمحم محمود لطفي حسن١٦٢٣١ ٥٩

٧٣.٥٣٥٤٨٣٢.٥٢٣٨١٧.٥٤٠١٦.٥دمحم هاني عبدالدايم عبدهللا١٦٢٣٢ ٤٩

٧٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٦١٦٣٨.٥١٨محمود عبدالعزيز عبد المعطى اسماعيل١٦٢٣٣ ٥٧

٦٠٢٢.٥٣٧.٥٢١.٥١٨٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥محمود عبدهللا عوده سعيد١٦٢٣٤ ٤٧

٦٥٣٠٣٨.٥٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٤١٥.٥محمود دمحم حساني دمحم١٦٢٣٥ ٥٤

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٧.٥١٦.٥٣٦.٥١٥.٥محمود دمحم عارف  عبدالعظيم١٦٢٣٦ ٥٣

٧٤٣٢٥٢٣٤.٥٢٤٠.٥١٦٣٧١٦.٥محمود مصطفى حامد السيد شرف الدين١٦٢٣٧ ٤٨

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٦١٥٣٨١٧محمود مصطفي محمود احمد١٦٢٣٨ ٥١

٦٨.٥٣٠٤٥٢٤٢١٢.٥١٣٣٤.٥١٦مصطفى حماده محمود دمحم محمود١٦٢٣٩ ٤٥

٧١٣٠٤٥.٥٣١٢٣٠١٥.٥٣٥.٥١٧مصطفى سعيد عبده سليمان رزق١٦٢٤٠ ٥٢.٥

٧١.٥٣٥.٥٤٩٣٣.٥٢٤٨١٦.٥٣٤.٥١٦.٥مصطفى عبدالحميد السيد عبدالحميد١٦٢٤١ ٥٨.٥

٦٧٣٠.٥٣٨.٥٢٢.٥٢٠٧.٥١٥.٥٣٢١٥مصطفى عماد سيد سليم ابراهيم١٦٢٤٢ ٤٩

٥٥٢٢٣٨.٥٢٠.٥١٨١١٦٣٣.٥١٥.٥مصطفى محمود ابراهيم دمحم١٦٢٤٣ ٤٥

٧٢٣٣٤٥٣٢٢٣٧١٥٣٥.٥١٥.٥ياسر عبدهللا ابو الفتوح دمحم مصطفى١٦٢٤٤ ٥٥

٦٠٢٢.٥٣٨.٥٢٣.٥١٨٩.٥١٥٣٣١٦يوسف احمد عبدالحليم نجدى ابراهيم١٦٢٤٥ ٤٥

٦٩٣٤.٥٥٢٣٧٢٤٨.٥١٧٣٥.٥١٥.٥يوسف ايمن حمدي دمحم١٦٢٤٦ ٥٦

٥٤٢٣٣٩٢١.٥١٨٨.٥١٧٣٠١٥.٥يوسف ايمن على نصر ابراهيم١٦٢٤٧ ٥١

٧٧.٥٣٨.٥٥١.٥٣٨٢٦٤١٥٣٧١٦.٥يوسف دمحم شحاتة احمد سيد احمد١٦٢٤٨ ٥٨.٥

٧٨٣٩٥٢.٥٤٠٢٦٦.٥١٥٣٨١٥.٥يوسف دمحم فتحى حسن دمحم١٦٢٤٩ ٥٧

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٤١٥يوسف دمحم فوزى دمحم بسيونى١٦٢٥٠ ٥٠

٦٣.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٤١٥٣٦١٦.٥اروه ابراهيم عايد سالمة١٦٢٥١ ٤٥

٧٥.٥٣٧.٥٥١.٥٣٨٢٥٧.٥١٥٣٨١٦.٥اسراء سالم دمحم سالم شلبي١٦٢٥٢ ٥٥

٧٥.٥٣٨٥١٣٦.٥٢٦٠.٥١٥٣٧١٦.٥االء ابراهيم احمد عبدالحميد إبراهيم١٦٢٥٣ ٥٩.٥

٧٧٣٧٥٤٣٨٢٦٦١٦٣٦.٥١٦االء رضا دمحم منصور١٦٢٥٤ ٦٠

٧٧٣٧.٥٥٦٣٩.٥٢٧٠١٦٣٧١٧.٥الزهراء عاطف محى الدين غريب١٦٢٥٥ ٦٠

٧٧٣٢٤٧٣٨.٥٢٤٨.٥١٥٣٦١٦امال ابراهيم عبده سليمان١٦٢٥٦ ٥٤

٦٣.٥٣٠٣٩٣٠.٥٢١٣.٥١٥٣٣.٥١٦امانى خليل رشاد احمد السيد١٦٢٥٧ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٧١٥٣٦١٥.٥امانى محمود دمحم عبدالخالق١٦٢٥٨ ٥٥

٦٢.٥٣٠٣٨٣٠٢٠٩.٥١٥٣٠١٦.٥امل خالد سليمان ابراهيم١٦٢٥٩ ٤٩

٦٢٣٠٤٥٢١٢٠٣١٥٣٠.٥١٥.٥امل مبروك دمحم احمد محمود١٦٢٦٠ ٤٥

٧٢.٥٣٣.٥٤٦.٥٣١٢٣٨.٥١٦.٥٣٧١٥.٥اوعاد خالد دمحم عبدالعظيم١٦٢٦١ ٥٥

٧٥.٥٣٣٤٧.٥٣٣٢٤٥.٥١٥٣٤١٨.٥ايمان اسامه مرشد دمحم١٦٢٦٢ ٥٦.٥
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٧٤٣٤٥١٣٠٢٤٩١٥٣٧١٦ايمان سالم الشحات سالم١٦٢٦٣ ٦٠

٧٥٣٥٥١.٥٣٤٢٥٥.٥١٦٣٨١٧ايمان محسن صالح بشير مسعود١٦٢٦٤ ٦٠

٧٤.٥٣٤.٥٤٧٣٠٢٣٧١٥٣٦١٦ايه رضا عزت عبدالصادق١٦٢٦٥ ٥١

٧٧.٥٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٧١.٥١٦.٥٣٦١٥تسنيم حمدى عفيفي عفيفي١٦٢٦٦ ٥٩

٧٧٣٥٤٨٣٧٢٥١١٥.٥٣٣١٦حبيبه نادر دمحم يوسف١٦٢٦٧ ٥٤

٦٥.٥٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢٢٢.٥١٥٣٥١٧.٥حنين هانى خليل عبدالقادر١٦٢٦٨ ٤٥

٦٩.٥٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨١٥٣٦.٥١٧خلود احمد رشاد احمد١٦٢٦٩ ٥١.٥

٧٦٣٣.٥٥٠٣٧٢٥٣.٥١٥٣٦١٦.٥دعاء طارق برعى دمحم ابو الحسن١٦٢٧٠ ٥٧

٦٨٣٢٤٥٣١.٥٢٢٨.٥١٥٣٦.٥١٦دنيا ناصر ابراهيم إسماعيل١٦٢٧١ ٥٢

٧٦٣٦.٥٥٠.٥٣٨٢٦٠١٥٣٩١٧رحمة رضا محمود عوض١٦٢٧٢ ٥٩

٦١٢٣.٥٣٦.٥٣٠١٩٩١٥٣٠.٥١٦رحمه احمد عبدالحليم نجدى ابراهيم١٦٢٧٣ ٤٨

٦٧٢٥٣٩٣٠٢١٣١٥٣٨١٥.٥رحمه احمد يوسف حسين١٦٢٧٤ ٥٢

٦٧.٥٢١.٥٤٥٣١٢١٥.٥١٥٣٥١٥رويدا على مساعد عبدالرحمن١٦٢٧٥ ٥٠.٥

٦٧.٥٣١٤٨.٥٣٤.٥٢٣٦.٥١٦٣٥.٥١٨ريهام السيد بكري الشلقامي١٦٢٧٦ ٥٥

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٤٠١٥٣٥١٨زينب حسن سليمان دمحم سالم١٦٢٧٧ ٥٧

٦٠٢٣٣٤٢٢.٥١٨٤.٥١٦.٥٣٠.٥١٦زينب دمحم مسعد عبده الشرنوبى١٦٢٧٨ ٤٥

٦٦٣١٤٥٣٢٢٢٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥سمر احمد مصطفى دمحم حسن١٦٢٧٩ ٥١

٧٤٣٦٤٧٣٢٢٤٧١٦.٥٣٧١٧سهيلة دمحم مسلم محمود مرسى١٦٢٨٠ ٥٨

٧٠٣٦.٥٤٥٣٢٢٣٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥شروق دمحم صادق احمد١٦٢٨١ ٥٢

٧٨٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٧١٧.٥٣٨.٥١٨.٥شهد امين الشحات الخصوصى١٦٢٨٢ ٦٠

٧٢٣٤٤٥.٥٣٤.٥٢٤٢١٥٣٨.٥١٧.٥شهد ياسر غنيم دسوقي١٦٢٨٣ ٥٦

٧٥٣٦.٥٤٨.٥٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٣٧.٥١٥شيماء حافظ السيد حسن١٦٢٨٤ ٥٧

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٨.٥١٥.٥٣٨١٧عائشة محمود صابر احمد بالل١٦٢٨٥ ٥٨

٧٨٤٠٥٨٣٩٢٧٢١٧.٥٣٧.٥١٦.٥عال عاطف عبدالظاهر مهران دمحم١٦٢٨٦ ٥٧

٦٩٣٢٤٨.٥٣٠٢٣٢.٥١٧٣٨.٥١٧فاطمه ابراهيم فتحي حسين احمد١٦٢٨٧ ٥٣

٧٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٠٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٦.٥فاطمه محمود ابراهيم بندارى١٦٢٨٨ ٥٦

٧٢.٥٣٣٥١٣٣.٥٢٤٧١٦.٥٣٧١٨فرح جمال عدوي احمد١٦٢٨٩ ٥٧

٧٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٤٠.٥١٦٣٧.٥١٧.٥فرح رضا عبدالعظيم مخمد١٦٢٩٠ ٥٨.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٢١٥.٥٣٤.٥١٧.٥لمياء لطفي صالح احمد ابراهيم١٦٢٩١ ٥٢

٧٦.٥٣٧٥٧.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٧٣٤.٥١٧.٥مرام ناصر دياب علي١٦٢٩٢ ٦٠

٧٥٣٦.٥٥٠٣٢.٥٢٥٣.٥١٧٤٠١٨مريم عادل سعد ابراهيم برسوم١٦٢٩٣ ٥٩.٥

٧٧٣٦٤٥٣٢٢٤٨.٥١٧.٥٣٨.٥١٨مريم معروف شحاته احمد١٦٢٩٤ ٥٨.٥
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٦٤٣٠٤٥٢٣.٥٢١٤.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥مريم منصور سليمان منصور١٦٢٩٥ ٥٢

٧٤.٥٣٢٤٩٣٣٢٤٥.٥١٦.٥٣٧١٧.٥مريم هانى الشوادفى دمحم١٦٢٩٦ ٥٧

٧١.٥٣٠.٥٤٥٣٠.٥٢٣٣.٥١٦٣٣١٧.٥ملك احمد يوسف احمد١٦٢٩٧ ٥٦

٦٠٢٥.٥٤٧٢١١٩٨.٥١٥.٥٣٠١٧ملك السيد على كيالنى١٦٢٩٨ ٤٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٥٢٦٣.٥١٥٣٥١٨منةهللا ابراهيم دمحم احمد١٦٢٩٩ ٥٧

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٦.٥١٥٣٧.٥١٧.٥منةهللا احمد عبداللطيف احمد١٦٣٠٠ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٧١٧.٥٣٨.٥١٨منةهللا حسين غريب دمحم السيد١٦٣٠١ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٨١٨منةهللا سيد دمحم نصر ابراهيم١٦٣٠٢ ٥٩

٧٩٤٠٥٦٣٨٢٧٢١٧.٥٣٥.٥١٨.٥منةهللا عبده حسين البيومى١٦٣٠٣ ٥٩

٦٨٣٠٤٧.٥٣٤.٥٢٣٢١٥٣٨١٦.٥منةهللا على جمعة حسان١٦٣٠٤ ٥٢

٧٣.٥٣٦٤٨٣٥.٥٢٥٢١٥٣٢١٦منه دمحم عبدالسالم دمحم١٦٣٠٥ ٥٩

٦٦٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣٥١٧منه محمود احمد التمساح مسعود١٦٣٠٦ ٥٥

٧١٣٧٤٩٣٩.٥٢٥٣.٥١٦.٥٣٧١٦.٥موده ايمن صاوى فرغلى١٦٣٠٧ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٧.٥٣٩٢٦٩١٧٣٦١٧.٥مي ناصر فتحي فهمي احمد شراره١٦٣٠٨ ٥٩

٧١٣٦٤٦٣٣٢٤٢١٧٣٦١٧.٥مياده السيد الشوادفي دمحم الشبراوي١٦٣٠٩ ٥٦

٦٥٣٥٥١.٥٣٤٢٤٣.٥١٦.٥٣١.٥١٧ناديه ابراهيم عبدالغنى الديب١٦٣١٠ ٥٨

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٢١٦٣٢.٥١٦ناريمان على جابر عبدالعال١٦٣١١ ٥١

٧٤.٥٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٥٣٨١٥ندى رضا دمحم جاد الرب١٦٣١٢ ٥٩

٧١.٥٣١٤٥٣٢٢٣٥.٥١٥.٥٣٨١٦ندى على حسن على حسن١٦٣١٣ ٥٦

٧٤٣٢.٥٤٥.٥٣٣٢٤٠١٦.٥٣٨١٥.٥نور عبدالفتاح فتحي عبد الفتاح محمود١٦٣١٤ ٥٥

٧٢.٥٣٠٤٥٣١.٥٢٢٩١٦٣٣١٦نورا دمحم صالح خليل صالح١٦٣١٥ ٥٠

٧١٣٠٣٩٣٠٢٢٢١٥.٥٣٢.٥١٥.٥نورهان خالد عبدالمالك محمود عبد الواحد١٦٣١٦ ٥٢

٧٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٤٢.٥١٥٣٤.٥١٦.٥هاجر ناصر السيد محمود احمد امبابي١٦٣١٧ ٥٨

٧٢٣٣٤٧٣٤.٥٢٤٢.٥١٥٣٦١٥.٥هدير رمضان دمحم عبدالسميع١٦٣١٨ ٥٦

٧٦٣٥.٥٥٤٣٧٢٦١.٥١٥.٥٣٨١٥هند رمضان دمحم عبدالسميع١٦٣١٩ ٥٩

٦٥٣٠٣٨.٥٣٠.٥٢١٣١٥٣٧١٥.٥وعد صالح سالم سليمان١٦٣٢٠ ٤٩

٦٦.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٨١٥٣٨١٦يارا طارق عبدالمنعم عبد القادر١٦٣٢١ ٥١

٧٧٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٨١٦.٥ياسمين عادل مصطفى عبدالعظيم١٦٣٢٢ ٦٠

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٠.٥١٥.٥ياسمين عالء حسن بندارى١٦٣٢٣ ٥٣

٧٧.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤١٦٣٧.٥١٦ياسمين ناصر غانم دمحم على١٦٣٢٤ ٥٩

٤٩٢٤٤٥٣٠١٩٣٠٣٠١٥.٥ابراهيم السيد ابراهيم ابراهيم٢٢٧٦٧ ٤٥

٤٥.٥٢٥٤٥٣٠١٩٠.٥٠٣١١٥.٥احمد سعد نور الدين حسن٢٢٧٦٨ ٤٥
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٤٩٢٣٤٥٣٠١٨٧.٥٠٣١.٥١٥.٥احمد كامل عبدهللا دمحم٢٢٧٦٩ ٤٠.٥

٤٩٢٤.٥٤٥٣٠١٨٩٠٣١.٥١٥.٥حمدي حسين دمحم حسن٢٢٧٧٠ ٤٠.٥

٥١.٥٢٥٤٧٣٠١٩٣٠٣٠١٥.٥عبدهللا كامل عبدهللا دمحم٢٢٧٧١ ٣٩.٥

٤٨.٥٢٦٤٨.٥٣٠١٩٣٠٣٣١٥عالء دمحم عبدالرحمن حسن٢٢٧٧٢ ٤٠

٤٨٢٥.٥٣٧.٥٣٠١٨٦٠٣٠١٣.٥دمحم اسماعيل السيد حسن٢٢٧٧٣ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢٠٣٠١٥دمحم ايمن محفوظ دمحم٢٢٧٧٤ ٣٨.٥

٥٢.٥٢٥.٥٤٧٣٠٢٠٢٠٣٠.٥١٥ياسمين مجدي دمحم ابراهيم٢٢٧٧٥ ٤٧

٥٢٣١.٥٣٩.٥٣٠٢٠٠٠٣٣١٥دينا سمير صابر خير هللا٢٢٩٦١ ٤٧

٦٠٣٢.٥٤٥٢١٢٠٣.٥١٥٣٠١٧ندي محمود السيد مهني٢٢٩٧٦ ٤٥
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فايد الحاج دسوقى القرعلى تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٦٧٣٠٤٦٣٢٢٣٠١٥٣٠.٥١٦احمد اكرم مهدى اسماعيل١٦٣٢٥ ٥٥

٧٢٣٦٤٥٣٥.٥٢٤٣.٥١٥٣٧.٥١٨احمد رافت اسماعيل احمد١٦٣٢٦ ٥٥

٧٧٤٠٥٥.٥٣٩٢٦٨.٥١٦٣٢١٨احمد ياسر عبدالنعيم سالم١٦٣٢٧ ٥٧

٦٠٣٧٤٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٥.٥٣٠١٨خالد مصطفى عبدالعزيز احمد١٦٣٢٨ ٥٤

٦٠٣٧.٥٤٩.٥٣٥٢٣٣١٥٣٧.٥١٧روماني راشد رشدي عبدالمسيح١٦٣٢٩ ٥١

٦٠٣٤٥١٣٣٢٢٦١٦٣٠١٧ريمون راشد رشدي عبدالمسيح١٦٣٣٠ ٤٨

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٧سعد محمود سعد حسين١٦٣٣١ ٥٧

٤٧٣٠٤٥.٥٢٣.٥١٩١١٥٣٢١٨.٥عبدالرحمن عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح عتريس١٦٣٣٢ ٤٥

٥٠.٥٣٣٤٥٣٠.٥٢٠٥١٥.٥٣٢١٨كريم عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح١٦٣٣٣ ٤٦

٧٠.٥٣٨.٥٥٤٣٦.٥٢٥٥.٥١٥٣٢١٨دمحم احمد دمحم محمود١٦٣٣٤ ٥٦

٦٠.٥٣٥٤٥٣٢.٥٢١٩١٦٣٠.٥١٧دمحم جمال دمحم دمحمعواد١٦٣٣٥ ٤٦

٤٨.٥٣٢.٥٤٦٣٠١٩٧١٥.٥٣٠١٦.٥دمحم عماد عبده احمد١٦٣٣٦ ٤٠

٧١.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٦.٥١٥٣٥١٦محمود سليم عباس الدالي١٦٣٣٧ ٥٧

٦٠٣٥٤٥٣٠٢١٥١٥.٥٣٠١٦.٥محمود دمحم محمود شعبان١٦٣٣٨ ٤٥

٧١٣٩٥٥٣٤.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٩اسراء سالم يحى سالم امبارك١٦٣٣٩ ٥٤

٧٢٤٠٥٠.٥٣٣٢٤٣.٥١٥٣٢١٩االء احمد السيد فرج حميد١٦٣٤٠ ٤٨

٧٣٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٥٧١٦.٥٣٥.٥١٩ايه دمحم سعد حسين خليل١٦٣٤١ ٥١

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٨.٥٢٦٦.٥١٥٣٠١٩حميدة فاضل حسن على احمد١٦٣٤٢ ٥٦

٦٧.٥٣٩٥٠.٥٣١.٥٢٣٧.٥١٥٣٠١٩ساره السيد اسماعيل سليمان١٦٣٤٣ ٤٩

٧٦٤٠٥٩.٥٣٨.٥٢٦٣١٦.٥٣٥.٥١٩سالمة احمد اسماعيل على١٦٣٤٤ ٤٩

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٨.٥١٩.٥شهد احمد ابراهيم السيد١٦٣٤٥ ٥٧

٧٠٣٩.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٢.٥١٩.٥ضحى صالح السيد على١٦٣٤٦ ٥٥

٧٥.٥٤٠٥٨٣٧.٥٢٦٧١٥.٥٣٤.٥١٨فاطمه فتحى محمود عطية١٦٣٤٧ ٥٦

٧١٤٠٥٦٣٩.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٧.٥١٨مروى صالح مهدى اسماعيل١٦٣٤٨ ٥٨

٧٤.٥٣٨.٥٥٢٣٣٢٥٥١٧.٥٣٤.٥١٨منةهللا ابرهيم عبدالغنى عرابى١٦٣٤٩ ٥٧

٦٨.٥٤٠٥٥.٥٣٤٢٤٨١٧.٥٣٧١٨منى ناصر احمد ابراهيم١٦٣٥٠ ٥٠

٦٩.٥٣٥٤٥.٥٣٢.٥٢٣٤.٥١٥٣٣١٦.٥ندى اكرم عبدالستار بكر محمود١٦٣٥١ ٥٢

٥٥.٥٢٤٤٦٢١١٩٨.٥١٥٣٣.٥١٨هنا مفرح شعبان احمد١٦٣٥٢ ٥٢
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فايد الحمادة ع ماالدارة المدرسة
٦٠٣٠٤٥.٥٣٥.٥٢١٨١٥٣٨١٦احمد ايمن مصطفى كامل دمحم١٦٣٥٣ ٤٧

٧٤٣٢٥٧٣٧٢٥٥١٥٣٩١٧احمد سليمان ابراهيم صبيح حمدان١٦٣٥٤ ٥٥

٧١.٥٣٠.٥٥٣.٥٣٦٢٤٢.٥١٥٣٨١٧احمد سيد دمحم حسن١٦٣٥٥ ٥١

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢٢٥.٥١٥٣٦١٦.٥احمد على دمحم دمحم عبدالعال١٦٣٥٦ ٤٩

٥٣٢٥.٥٤٥٣٠١٩١.٥١٣.٥٣٠١٥.٥احمد علي دمحم دمحم على١٦٣٥٧ ٣٨

٦٠.٥٢٢٣٦.٥٣٠.٥١٨٦.٥١٣٣٠١٥احمد دمحم عطيه احمد يوسف١٦٣٥٨ ٣٧

٤٥.٥٢٠.٥٣٧.٥٣٠١٧٨.٥١٥٣١١٧احمد نجدى ابراهيم سالمه حميد١٦٣٥٩ ٤٥

٤٨٢٥٤٥٣١١٩٤١٥٣٦١٦اسماعيل صبره نياظ فرغلى حموده١٦٣٦٠ ٤٥

٦٣٣٠٤٨.٥٣١.٥٢١٩١٥.٥٣٥.٥١٦القاضي دمحم القاضي دمحم احمد١٦٣٦١ ٤٦

٥١.٥٢٣.٥٣٨.٥٣١١٨٩.٥١٥٣٣.٥١٦امير ابراهيم عبدالرسول ابراهيم١٦٣٦٢ ٤٥

٥٥٢٢.٥٤٦٢٢.٥١٩٣١٥٣٣١٦.٥جالل دمحم غالى عبدالشافى ابراهيم١٦٣٦٣ ٤٧

٥٤٢٥٤٦.٥٣١.٥٢٠٥١٥٣٦١٥.٥حسنى محمود حسنى عوض هللا١٦٣٦٤ ٤٨

٤٤.٥٢٠.٥٣٨.٥٣٠١٦٧.٥١٥٣٠١٦.٥حسين موسى حسين موسى ادم١٦٣٦٥ ٣٤

٦٧٣١.٥٤٥٣٤.٥٢٢٥١٥٣٧١٦.٥زين كرم يوسف دمحم عبدهللا١٦٣٦٦ ٤٧

٤٧٢٤٤٥٢٢.٥١٧٩.٥١٥٣٠١٦صالح دمحم صالح سالم سعيد١٦٣٦٧ ٤١

٤٣٢٠٣٨٢٢١٦٠١٥٣٠١٦عبدالرحمن احمد دمحم عبد الرحمن دمحم١٦٣٦٨ ٣٧

٤٥٢١.٥٣٧.٥٢١١٧١١٥٣١١٣عبدالرحمن محمود دمحم سعد دمحم حسن١٦٣٦٩ ٤٦

٤٤٢٢٣٨٢٣١٧٣١٦٣٢.٥١٦.٥عبدهللا احمد قاعود محمود على١٦٣٧٠ ٤٦

٧٣٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٥٤١٦.٥٣٦.٥١٦عمر دمحم دمحم محمود عبدالحميد١٦٣٧١ ٥٢

٦١٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٢٠١٥٣٣١٦.٥كريم اشرف دمحم علوى دمحم١٦٣٧٢ ٤٥

٥٠٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٠.٥١٥٣٣١٦.٥مالك نصر فرج نصر سالم١٦٣٧٣ ٤٥

٤١٢١٣٧٢٢١٥٩١٥٣٠.٥١٥.٥دمحم احمد عبدالرحمن محمود١٦٣٧٤ ٣٨

٦١٣٠.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٢١٧دمحم احمد دمحم عبدالواحد عبدالقادر١٦٣٧٥ ٥٠

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٠.٥١٦دمحم السيد صالح طه دمحم١٦٣٧٦ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٠.٥١٦.٥دمحم السيد دمحم سيد١٦٣٧٧ ٤٥

٦٣.٥٣١.٥٥٠٣٠.٥٢٢٠.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم السيد مصطفى دمحم نوفل١٦٣٧٨ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٢٣٢٠٩١٥٣٣١٥.٥دمحم صالح الدين عبدالرحمن علي١٦٣٧٩ ٤٥

٥٢٢١.٥٣٤.٥٢٣١٧٠١٥٣٠١٥دمحم مبروك امين علي١٦٣٨٠ ٣٩

٥٢٣٠٣٩٣٠١٩٦١٥٣١.٥١٧دمحم محمود علي دمحم١٦٣٨١ ٤٥

٤٥.٥٢٤٣٦٣٠١٨٠.٥١٥٣٠.٥١٦.٥دمحم مسعد على حامد على١٦٣٨٢ ٤٥

٤٩.٥٢٦٤٥٣٠.٥١٩٢١٥٣١١٥.٥دمحم منصور عوده سويلم١٦٣٨٣ ٤١
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٧٣٣٨.٥٥٣٣٦٢٥٤.٥١٥.٥٣١.٥١٦.٥دمحم ناجي عبدهللا عبد الفتاح١٦٣٨٤ ٥٤

٧١٣٢.٥٥٢٣٥.٥٢٤٤١٥٣٥١٦.٥دمحم ناصر عبدالعزيز سليمان حسن١٦٣٨٥ ٥٣

٦٧٣٠٤٥٣٠.٥٢١٨.٥١٥٣٠١٦.٥دمحم ناصر عبده مبارك دمحم١٦٣٨٦ ٤٦

٤٨.٥٢٣٣٣.٥٢٢.٥١٦٠.٥١٥٣٠١٥.٥محمود الطنطاوى ابوالحمد محمود دمحم١٦٣٨٧ ٣٣

٤٣٢٣.٥٣٤.٥٢٢١٦٢١٥.٥٣٠١٥.٥محمود حسين عبدالرحمن موسي١٦٣٨٨ ٣٩

٥٢.٥٢٥.٥٤٥٣٠.٥١٩٨.٥١٥٣٠١٦.٥محمود رمضان حسين محمود١٦٣٨٩ ٤٥

٤٨٢٤.٥٤٥٣٠١٩٢.٥١٥٣١١٥محمود عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم١٦٣٩٠ ٤٥

٤٤٣٠٣٧٣٠١٨٠١٥٣٠.٥١٥.٥مشهور ادريس دمحم موسى احمد١٦٣٩١ ٣٩

٤٦.٥٣٠٣٥.٥٣٠١٨٣١٥٢٢١٦.٥مصطفى محمود ابو السعود محمود على١٦٣٩٢ ٤١

٦٧.٥٣٤٥٢.٥٣٤٢٣٤١٦.٥٣٥١٥.٥مصطفي مسلم كامل خليفه على١٦٣٩٣ ٤٦

٧٣٣٤.٥٥٢٣٥.٥٢٤٠١٥٣٣.٥١٧يوسف السيد دمحم شهدى دمحم١٦٣٩٤ ٤٥

٤٧.٥٢٤.٥٣٥.٥٣٠١٨٢.٥١٥٣٢١٦.٥يوسف عبدالرؤف حلمي دمحم يوسف١٦٣٩٥ ٤٥

٥٠٢٢٣٩٣١١٧٩١٥٣٠١٥يوسف دمحم حامد عبدهللا١٦٣٩٦ ٣٧

٧٤٣٧.٥٥٦٣٩٢٦١.٥١٦٣٧.٥١٦يوسف دمحم عبدالخالق سالمه١٦٣٩٧ ٥٥

٦٧٣١.٥٤٥.٥٣١٢٢٢١٦٣٤١٦.٥اسراء احمد عثمان حنفى عثمان١٦٣٩٨ ٤٧

٧٧٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٣.٥١٩.٥٣٨.٥١٨اسراء محمود دمحم دمحم عبدالواحد١٦٣٩٩ ٥٩.٥

٦٦٣٢.٥٣٨٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٨.٥١٨اسما محمود دمحم اسماعيل١٦٤٠٠ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣٠.٥١٨.٥اسماء عبدالمنعم دمحم حاوى امام١٦٤٠١ ٤٨

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٣١٥.٥٣٢١٧.٥اسماء فرج حسن محمود على١٦٤٠٢ ٤٦

٤٤.٥٣٤.٥٤٥٢٢١٩٤١٥.٥٣٣١٨اسماء فرج راغب احمد١٦٤٠٣ ٤٨

٦٢.٥٣٨٤٥.٥٣١٢٢٩١٥٣١.٥١٨اسماء يوسف علي يوسف١٦٤٠٤ ٥٢

٦٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٠١٨امنيه دمحم على عبدالهادى١٦٤٠٥ ٤٥

٧١.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٠١٦.٥٣٦.٥١٨ايمان عبدالرازق على محمود دمحم١٦٤٠٦ ٥٤

٧٠٣٨.٥٤٩.٥٣٦.٥٢٤٧.٥١٦.٥٣٨١٧.٥ايمان فضيل دمحم دمحمعبدالواحد١٦٤٠٧ ٥٣

٦١٣٧.٥٤٥٣٢.٥٢٢٦١٦.٥٣٤١٧.٥ايه عيد دكرونى مصطفى مسعود١٦٤٠٨ ٥٠

٥٤.٥٣٨.٥٤٥٢٣٢١٠١٥٣٥١٧ايه دمحم عبدالحميد عبد اللطيف على١٦٤٠٩ ٤٩

٦٨.٥٣٧.٥٤٨٣٢٢٣٩١٧٣٥.٥١٧.٥تقى دمحم رضا محمود على١٦٤١٠ ٥٣

٦١.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢١٦١٦.٥٣٣.٥١٧.٥حبيبه اشرف عطيه السمان على١٦٤١١ ٤٧

٦٤.٥٣٧٤٦.٥٣٢.٥٢٣٥.٥١٧٣٣١٧.٥دعاء محمود عبدالرحمن مصطفي١٦٤١٢ ٥٥

٦٦٣٥.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٣١.٥١٧٣٧.٥١٨دنيا صابر محمود حسن على١٦٤١٣ ٥٣

٥١.٥٣٣٤٥٣٠٢١١.٥١٧٣٣١٧.٥دنيا عالء الدين عيد حسنى السباعى١٦٤١٤ ٥٢

٤٧٣٢٣٨٢٢١٨٤١٥.٥٣٣١٧.٥رانيا احمد شحات مصطفى١٦٤١٥ ٤٥
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٧٤.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٦٤١٧.٥٣٩.٥١٦.٥رانيا دمحم سعد السنوسى يونس١٦٤١٦ ٥٨

٦٥.٥٣٩٤٥٣٤٢٣٣.٥١٧.٥٣٧.٥١٧.٥رحمه عيد دمحم صالح سالم١٦٤١٧ ٥٠

٥٣.٥٣٤٤٥٣٠.٥١٩٦١٦.٥٣٤.٥١٦.٥زينب حسين حسن محمود دمحم١٦٤١٨ ٣٣

٤٣.٥٣٠.٥٣٨.٥٢١.٥١٧٩١٥.٥٣٢١٥.٥زينب محمود عبدهللا عبد الرحمن١٦٤١٩ ٤٥

٧١٣٦.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٦.٥٣٨.٥١٧.٥سمر رضا احمد ابومسلم١٦٤٢٠ ٥٧

٦٠٣١.٥٤٥٢٤.٥٢١٢١٧٣٥.٥١٦.٥سهام احمد راضي محمود على١٦٤٢١ ٥١

٦٧٣٧٤٥٣٣٢٣٣١٦٣٨.٥١٦.٥شروق ابو الفضل عطيه السمان على١٦٤٢٢ ٥١

٧٠.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٠١٦.٥٣٧.٥١٧.٥شروق السيد دمحم عبدهللا١٦٤٢٣ ٥٧

٧٤.٥٣٩٥١٣٨٢٥٥.٥١٦.٥٣٨١٨شروق دمحم غريب احمد سليمان١٦٤٢٤ ٥٣

٦٥.٥٣٦٥٠.٥٣٦.٥٢٤٠.٥١٧٣٧١٨شهد السيد غريب السيد دمحم١٦٤٢٥ ٥٢

٧٢.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤٤١٧.٥٣٨.٥١٧.٥شهد دمحم عامر على عامر١٦٤٢٦ ٥٣

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٧.٥٣٦١٧شيماء عبده اسماعيل عبده اسماعيل١٦٤٢٧ ٤٩

٧٠٣٢.٥٤٧٣٢.٥٢٣١١٧.٥٣٨.٥١٧.٥عائشة صالح عبدالرحمن موسى حسن١٦٤٢٨ ٤٩

٦١٢٣.٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥.٥٣٤١٧.٥علياء حسن احمد حسين على١٦٤٢٩ ٤٦

٤٦٢٠٣٤.٥٣٠١٧٥.٥١٥٣٢١٧فاطمه محمود السيد دمحم١٦٤٣٠ ٤٥

٧٧.٥٣٦٥٤.٥٣٩.٥٢٦٦١٥.٥٣٨١٧.٥فاطمه محمود رضا محمود على١٦٤٣١ ٥٨.٥

٦٧٣١.٥٤٥٣٦.٥٢٢٦١٦٣٨١٧.٥فاطمه مسعد فتحى ابو خطره١٦٤٣٢ ٤٦

٧٨٣٠.٥٤٥٣٧٢٤١.٥١٥.٥٣٣١٧فرح وليد عبدالسالم عبدالفتاح١٦٤٣٣ ٥١

٦٣٢٦٤٥٣٣.٥٢١٥.٥١٥.٥٣٣١٧مروه عبده حنفى دمحم السعدونى١٦٤٣٤ ٤٨

٧٣٣٦٥١٣٩٢٥٤١٦٣٧١٦مريم احمد عباس حامد على١٦٤٣٥ ٥٥

٧١٣٥٤٩.٥٣٧.٥٢٤٨١٦٣٨١٧مريم طلعت اسماعيل حامد اسماعيل١٦٤٣٦ ٥٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٤٢٢٣.٥١٦٣٦.٥١٧.٥مريم عبدالهادى جوده احمد مصطفى١٦٤٣٧ ٤٨

٧٦.٥٣٤.٥٥٦٣٩٢٦٥.٥١٥٣٤.٥١٨ملك محمود على محمود دمحم١٦٤٣٨ ٥٩.٥

٦٢٣٠٣٨٣٠.٥٢٠٥.٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥منار عوض هللا حسني عوض هللا النجدى١٦٤٣٩ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٥.٥٣٩١٦.٥منةهللا احمد فكري خضير دمحم١٦٤٤٠ ٥٩

٦٧.٥٣١٣٩٣٤.٥٢١٩١٥٣٧١٧منه ابراهيم دمحم دمحم حماده١٦٤٤١ ٤٧

٦٠.٥٢٦٣٨.٥٣٠٢٠٠١٥٣٤.٥١٦.٥منه دندراوى منصور دمحم ناصر١٦٤٤٢ ٤٥

٥٢.٥٢٥٣٨٣٠.٥١٩١١٥.٥٣٠١٦منه مجدى عبدالصادق على قنديل١٦٤٤٣ ٤٥

٦٣.٥٢٦٤٥٣٢.٥٢١٤١٥٣٥١٦مى احمد مصيلحى عبدالمنعم احمد١٦٤٤٤ ٤٧

٧٠٣٢٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٦.٥١٧مى اسماعيل ناصر دمحم١٦٤٤٥ ٤٥

٧٨٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٨٣٧١٨.٥مى سامى اسماعيل عيد الوهاب حامد١٦٤٤٦ ٥٨

٦٩.٥٣٠.٥٤٨٣١.٥٢٣٢.٥١٥٣٦١٧.٥مى صبحى عبده مبارك دمحم١٦٤٤٧ ٥٣
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٧١.٥٣٨٣٧٢٢٢١٣.٥١٥.٥٣٨١٦.٥ندا سعد ذكى على على١٦٤٤٨ ٤٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٤١٧٣٩.٥١٦.٥ندا على شهدى حسن على١٦٤٤٩ ٥٥

٦٩.٥٣٢٤٥٣٠٢٢١.٥١٥.٥٣٦.٥١٧نسمه مسعد فتحى ابو خطره١٦٤٥٠ ٤٥

٦٣٣٥.٥٥٠.٥٣٧٢٣٨١٦٣٥١٦نورهان سالم دمحم مصلح سالم١٦٤٥١ ٥٢

٧٦٣٨٥٣٣٦.٥٢٥٧.٥١٥٣٩.٥١٨نورهان سيد صابر بدرى موسى١٦٤٥٢ ٥٤

٧٠٣٩.٥٥٣٣٤.٥٢٤٨١٥٣٢١٧هدى سلمان عوده سالم١٦٤٥٣ ٥١

٦٠.٥٣٨٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٧.٥١٧والء ايمن دمحم عبدالحميد منصور١٦٤٥٤ ٤٨

٧٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٤.٥١٥٣٨.٥١٧والء سمير عيد حسن دمحم١٦٤٥٥ ٦٠

٧٧٣٩٥٥٣٦٢٥٥١٥٣٧.٥١٨والء طه سيد موسى١٦٤٥٦ ٤٨

٥٢٣١٣٧٣١.٥١٨٥٠٣٢.٥١٥.٥احمد حسن فرج دمحم عبدهللا٢٢٧٧٦ ٣٣.٥

٥٣٣٠٤٥٣٠.٥١٩٢٠٣٠.٥١٥اسامه جابر حسن حسين٢٢٧٧٧ ٣٣.٥

٦٦.٥٣٣٤٦.٥٣٠.٥٢٢٤٠٣٥.٥١٦حمادة دمحم حسن دمحم٢٢٧٧٨ ٤٧.٥

٦٤٣٣.٥٤٥٣٠٢٢١٠٣٣١٦دمحم رضا احمد ابراهيم موسى٢٢٧٧٩ ٤٨.٥

٦٣٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٢٠.٥٠٣١.٥١٦سارة هشام مصطفى رضوان دمحم٢٢٧٨٠ ٤٨.٥

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١١٠٣٠١٥.٥نوره شحته سالم السيد٢٢٧٨١ ٤٥

٦٢٣٤.٥٤٥٣٢٢٠٩.٥٠٣٤.٥١٦ابراهيم السيد عبده السيد٢٢٨٨٩ ٣٦
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فايد الفتح اإلعدادية المشتركة بالسواحلاالدارة المدرسة
٦٠٣٤٤٦٣٦.٥٢٢٥.٥١٥٣٧١٦احمد حمدي حسن علي حسن١٦٤٥٧ ٤٩

٦٠٣٤.٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٤.٥١٧٣١.٥١٨احمد عادل عبدالحميد عبد الباقى١٦٤٥٨ ٥٠

٦٠.٥٣٦٤٦.٥٣٥.٥٢٣٢.٥١٥.٥٣٧١٨احمد عادل عبدالرحمن دمحم١٦٤٥٩ ٥٤

٧١.٥٣٦٥٠.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٦١٨احمد دمحم سامى دمحم١٦٤٦٠ ٥٤

٦٥٣٧٤٨٣٥.٥٢٣٦.٥١٥٣٠١٨احمد دمحم عبدالرؤوف حوده١٦٤٦١ ٥١

٧٠٣٦٥٣٣٨٢٤٩١٥.٥٣٤١٨ادهم جمال على عبدالعزيز١٦٤٦٢ ٥٢

٦٥.٥٣٤٥٠.٥٣٧.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٧١٨اسالم أحمد دمحم عبدالفتاح دمحم١٦٤٦٣ ٥١

٦٤.٥٣٨٤٥٣٧٢٣٥.٥١٦٣٤١٨اسالم حسام عبدالرحمن دمحم١٦٤٦٤ ٥١

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠اكرم احمد عبدالنبى عبدالعزيز ابراهيم١٦٤٦٥ ٠

٧٤٣٨٥٢٣٨٢٥٨١٥٣٧١٨زياد عصام احمد دسوقى ابراهيم١٦٤٦٦ ٥٦

٧٨٣٩٥٦٤٠٢٧٢١٧٣٦١٨زياد مصطفى عبدالفتاح خليل١٦٤٦٧ ٥٩

٦٩٣٧٥٢.٥٣٦.٥٢٤٩١٦.٥٣٧.٥١٨سليمان احمد شعبان عبدالرحمن١٦٤٦٨ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٧٢٥٤.٥١٥.٥٣١١٥سيف محسن ابراهيم دمحم مصطفى١٦٤٦٩ ٥٤

٦٦.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٦٢٣٧.٥١٦.٥٣٤١٨.٥عبدالرحمن صالح احمد حسن  على الرديني١٦٤٧٠ ٥٠

٧٢٣٨.٥٥٠٣٨٢٤٩.٥١٦.٥٣٦١٧عبدالرحمن هانى عيد احمد١٦٤٧١ ٥١

٦٣٣٣٤٨٣٣٢٢٨١٥.٥٣٤١٧.٥عبدهللا عزت عبد الرحمن عبد ربه١٦٤٧٢ ٥١

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩٢٦٩.٥١٦٣٦١٨عبدهللا دمحم السيد مصطفى١٦٤٧٣ ٥٨

٧٢.٥٣٧.٥٥٣٣٧.٥٢٥٣.٥١٧٣٦١٦.٥عبدهللا هانى عيد احمد١٦٤٧٤ ٥٣

٦٧٣٧٥١.٥٣٦.٥٢٤٥١٦.٥٣٣١٥.٥على دمحم حزين عبدالرازق١٦٤٧٥ ٥٣

٧٢.٥٣٥٥٣.٥٣٨٢٥٢١٨٣٨.٥١٧.٥عمر السيد الشاذلى ادريس عبدهللا١٦٤٧٦ ٥٣

٦٨.٥٣٥٥٠٣٧٢٤٣.٥١٨٣٦.٥١٦.٥عمر سامى مصطفى على١٦٤٧٧ ٥٣

٦٠.٥٣١٤٦٣٦٢٢٦.٥١٥٣٠١٦.٥عمر عبدهللا عبدربه دمحمعبدهللا١٦٤٧٨ ٥٣

٧٢٣٠٥١.٥٣٧.٥٢٤٥١٦٣٧.٥١٧.٥دمحم احمد ابراهيم دمحم مصطفى١٦٤٧٩ ٥٤

٧٠٣٠٤٥.٥٣٧.٥٢٣٣١٧.٥٣٩.٥١٦.٥دمحم احمد السيد دمحم القرقارى١٦٤٨٠ ٥٠

٧٠٣٢٤٧٣٨.٥٢٣٨.٥١٨٣٨.٥١٦دمحم احمد حسين عبدالحميد١٦٤٨١ ٥١

٧٣٣٤٥٧.٥٤٠٢٥٦.٥١٨.٥٣٨.٥١٧دمحم احمد صالح احمد١٦٤٨٢ ٥٢

٦٧٣١٤٨.٥٣٩.٥٢٣٥١٦.٥٣٣١٦.٥دمحم بركات على دمحم عبدالرحيم١٦٤٨٣ ٤٩

٦٢٣٠٤٥٣٧.٥٢٢١.٥١٨٣١١٧دمحم جمال عبدالحميد عبد الباقى١٦٤٨٤ ٤٧

٧٠٣٢.٥٤٥٣٨.٥٢٣٥١٦٣٢.٥١٦.٥دمحم حسن على عبدالعزيز القرقاري١٦٤٨٥ ٤٩

٦٦.٥٣٠٤٦٣٥٢٢٤.٥١٥٣٢.٥١٦.٥دمحم رضا دمحم مبارك١٦٤٨٦ ٤٧

٦١.٥٣٠٣٨٣٠.٥٢٠٥١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم رمضان عبدالفتاح على١٦٤٨٧ ٤٥
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٧٣٣٢٤٦٣٧.٥٢٣٨.٥١٧٣٨١٧.٥دمحم سليمان دمحم عبدالرازق١٦٤٨٨ ٥٠

٦٧.٥٣١٤٥٣٦٢٣٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٦دمحم عبدالهادى عبد الهادى دمحم١٦٤٨٩ ٥١

٧١٣٤٥٠٣٥.٥٢٤٣.٥١٥.٥٣٨١٦دمحم عالء دمحم ابراهيم١٦٤٩٠ ٥٣

٧٣٣٠٤٨.٥٣٦.٥٢٤٢١٦٣٦١٦.٥دمحم ماضى حمادة عبدالدايم١٦٤٩١ ٥٤

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٩١٧.٥٣٩.٥١٧.٥دمحم دمحم عبدالعاطى سيد احمد عطيه١٦٤٩٢ ٥٢

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠.٥١٧٣١١٧دمحم محمود السيد محمود١٦٤٩٣ ٥٣

٦٩.٥٣٠٤٦٣٤٢٣١.٥١٨٣٥١٥.٥محمود مجاهد حسنى دمحم١٦٤٩٤ ٥٢

٧٤٣١٥٢.٥٣٧٢٤٩.٥١٧.٥٣٥١٦.٥محمود دمحم عبدالهادي محمود١٦٤٩٥ ٥٥

٦٦٣٠٥٢.٥٣٧.٥٢٣٧١٦.٥٣٢.٥١٧محمود دمحم محمود خليل١٦٤٩٦ ٥١

٧٢.٥٣١٥٣.٥٣٨.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٦١٧محمود نبيل دمحم دمحم اسماعيل١٦٤٩٧ ٥٣

٦٧٣٠٤٦٣٣٢٢٤١٦٣٤.٥١٧.٥مصطفى حسين مصطفى حسين١٦٤٩٨ ٤٨

٧١٣٠٤٥٣٦٢٣٣١٦.٥٣٧.٥١٧.٥معاذ احمد يوسف سليمان١٦٤٩٩ ٥١

٦٠.٥٢٥٣٨.٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٥.٥٣٣١٦.٥ناصر رضا يوسف عبده دمحم١٦٥٠٠ ٥٢

٧٨.٥٣٧٥٤٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٧.٥١٨.٥يحيى شاكر السيد دمحم١٦٥٠١ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٦٥٨٤٠٢٦٨.٥١٦٣٧.٥١٩يوسف جمال نفادى سالمه١٦٥٠٢ ٥٧

٧٦٣٤.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٩١٩يوسف محمود عبدالهادى محمود١٦٥٠٣ ٥٣

٧٦٣٣٥٣.٥٣٦.٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٩االء سعد الشاذلي ادريس عبدهللا١٦٥٠٤ ٥٠.٥

٦٥.٥٢٦٥١.٥٣١٢٢٠١٧٣٦.٥١٧.٥ايمان ابراهيم السيد ابراهيم١٦٥٠٥ ٤٦

٧٠.٥٢٦٤٦٣٠٢١٨.٥١٧٣٧.٥١٨.٥ايمان احمد عيد احمد١٦٥٠٦ ٤٦

٦٦٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٠١٦٣٥١٩ايه ابراهيم احمد قرنى١٦٥٠٧ ٤٥.٥

٦٢٢٤٤٥.٥٣٠٢٠٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٩ايه ابراهيم السيد دمحم١٦٥٠٨ ٤٥

٦٨٣٠٤٩.٥٣٢٢٢٤.٥١٦٣٣.٥١٨.٥بسملة دمحم محمود دمحم حجاج١٦٥٠٩ ٤٥

٦٠٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٠١٦٣٣.٥١٩بسمله ابراهيم السيد احمد على١٦٥١٠ ٤٠.٥

٧٨٣٥٥٤٣٧٢٥٧١٦٣٧١٩بسمله دمحم على دمحم١٦٥١١ ٥٣

٦٤٣٠٥٣٣٠٢٢٤.٥١٦٣٦١٩.٥حسناء سيد دمحم احمد دمحم١٦٥١٢ ٤٧.٥

٧١.٥٣٣٥٥.٥٣٧٢٥١١٥.٥٣٦١٩.٥دنيا وائل رضوان مصطفى١٦٥١٣ ٥٤

٦١.٥٢٣٤٥٣٠٢٠٥١٦٣٦١٨.٥دولت عرفات شعبان شلبى رسالن١٦٥١٤ ٤٥.٥

٧٢٢٤٤٨.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٦١٩.٥روان دمحم احمد صالح١٦٥١٥ ٤٧

٧٩٣٤٥٩.٥٣٨.٥٢٦٨١٦٣٨١٩.٥سامية سمير سيد رضوان١٦٥١٦ ٥٧

٦٧.٥٢٤٤٨.٥٣٠٢١٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٩سما احمد دمحم احمد عمر١٦٥١٧ ٤٩.٥

٧٨٢٨٥٠.٥٣٠٢٣٢١٥٣٩١٩سمر وليد سيد عبدالعليم١٦٥١٨ ٤٥.٥

٧٦.٥٢٥٥٠٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٨١٩.٥سها دمحم مصطفى عبدالتواب حفني١٦٥١٩ ٤٥
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٧٦٣٤٥٢.٥٣٥.٥٢٤٩١٦٣٩١٩شروق السيد عبدهللا عبد العظيم١٦٥٢٠ ٥١

٧١٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٦١٦٣٩١٩.٥شروق دمحم حموده سيد عبدالباقى١٦٥٢١ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٢٨.٥١٦٣٧١٩.٥شهيرة شعبان سيد عبدالباقى١٦٥٢٢ ٥٠

٧٦٣٧٥٥.٥٣٨.٥٢٦٥١٦٣٦.٥١٧.٥شيماء اسماعيل احمد حسن١٦٥٢٣ ٥٨

٦٦.٥٣٠٤٩٣٥.٥٢٣١١٦٣٦.٥١٨شيماء عادل جوده شحاته سليمان١٦٥٢٤ ٥٠

٧٤٣٤٥٤٣٦٢٥٠.٥١٦٣٧١٩.٥فاطمه صبرى السيد الديدامونى١٦٥٢٥ ٥٢.٥

٧٨٣٤٥٣.٥٣٦.٥٢٥٦١٥.٥٣٦.٥١٦فايزة ايهاب سيد دمحم عبدالمجيد١٦٥٢٦ ٥٤

٧٤٣٨٥٢٣٦.٥٢٥٢.٥١٦٣٧.٥١٧.٥قمر اكرم عبدالمقصود احمد١٦٥٢٧ ٥٢

٧١٣٢٤٥٣٣٢٢٦١٥٣٨١٦ماجدة دمحم احمد دمحم عبدالتواب١٦٥٢٨ ٤٥

٧٥٣٥٥٢٣٣٢٤٧.٥١٥٣٩١٦مريم احمد السيد اسماعيل على١٦٥٢٩ ٥٢.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٣٩١٧.٥مريم كرم ابراهيم دمحم عبدالقادر١٦٥٣٠ ٥٧

٧١٣٤.٥٥١٣٦٢٤١١٥٣٨١٧مريم دمحم دمحم خليل١٦٥٣١ ٤٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٨٣٩١٧ملك اسامه احمد دسوقى ابراهيم١٦٥٣٢ ٥٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٣.٥١٧ملك خالد عيد احمد على١٦٥٣٣ ٤٥

٧٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٥١٥.٥٣٧١٥.٥ملك دمحم عبدالهادي دمحم عبدالعال١٦٥٣٤ ٥٦.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٥٣٨.٥٢٧١.٥١٥٣٩١٦منةهللا ابراهيم مغربي ابراهيم١٦٥٣٥ ٥٩

٧٢٣٥٤٨.٥٣٦.٥٢٤٠١٥٣٦.٥١٥.٥منةهللا احمد دمحم احمد سليمان١٦٥٣٦ ٤٨

٦٣٣٠.٥٤٥٣١.٥٢٢٢١٥٣٦١٦منه ناصر دمحم احمد١٦٥٣٧ ٥٢

٦٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٨١٣٣٨١٦.٥منى غريب دمحم امين١٦٥٣٨ ٣٧.٥

٦٤.٥٣٣٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٦.٥١٦منى محمود عبدالمنعم عبد الفتاح١٦٥٣٩ ٤٦

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧١.٥١٦٣٧.٥١٦.٥ندا اسماعيل علي اسماعيل١٦٥٤٠ ٥٦

٧٣.٥٣٢٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٦.٥نهى دمحم مصطفى عبدالتواب      حفني١٦٥٤١ ٥٠

٦٢.٥٣٠٣٨٣٠٢٠٥.٥١٣.٥٣٦.٥١٥.٥نورهان دمحم الشحات جاد١٦٥٤٢ ٤٥

٧٧٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٨١٥٣٩١٧.٥هاجر جالل علي دمحم علي١٦٥٤٣ ٥٦

٧٦٣٦.٥٥٢.٥٣٤٢٥٢.٥١٥٣٧.٥١٧.٥هدى غريب حسين محمود الورداني١٦٥٤٤ ٥٣.٥

٧٤٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٦٥١٥٣٨١٧.٥يارا اسامه دمحم مصطفى سيد احمد١٦٥٤٥ ٥٤

٧٠٣٥.٥٥٤٣٥.٥٢٤٥١٥٣٨١٧.٥ياسمين دمحم السيد دمحم يوسف١٦٥٤٦ ٥٠
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فايد ابو بكر الصديق بالسواحل ت.اساسى عاالدارة المدرسة
٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٦.٥٣٨١٦احمد ابراهيم فكرى ماضى١٦٥٤٧ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢١٩.٥١٥٣٨١٦احمد حسين دمحم حسين١٦٥٤٨ ٤٦

٧٥٣٣.٥٥١.٥٣٧.٥٢٤٥١٦٣٩١٧احمد دمحم حسن عمران١٦٥٤٩ ٤٧.٥

٧٧٣٧٥٧٣٨٢٦٥١٥٣٧.٥١٦.٥احمد يحيى حسن السيد١٦٥٥٠ ٥٦

٧٧٣٥.٥٥٢.٥٣٧٢٥٨١٥٣٧١٦حاتم فتحى موسى دمحم١٦٥٥١ ٥٦

٦٦٣٣٤٦.٥٣٠٢٢٥١٥٣٦.٥١٥.٥سالم دمحم ابراهيم سالم١٦٥٥٢ ٤٩.٥

٦٣.٥٣٥٤٩٣٠.٥٢٢٣١٥٣٨١٥.٥سامح كامل مؤمن محمود١٦٥٥٣ ٤٥

٧٨.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٣.٥١٦٣٨١٥عبدالرحمن احمد دمحم موسى١٦٥٥٤ ٥٩

٧٦.٥٣٦٥٤٣٥.٥٢٥٢١٥.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن سعد عزالدين ابراهيم١٦٥٥٥ ٥٠

٦٢.٥٣١٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٦١٦دمحم طارق عبيد خميس١٦٥٥٦ ٤٥

٦٢٣١.٥٤٥.٥٢٢٢٠٦١٥٣٦.٥١٥دمحم عماد حسن الطاهر١٦٥٥٧ ٤٥

٥٣٣١٤٥٣٠٢٠٤١٣.٥٣٦١٦دمحم نصر سالم  سليمان١٦٥٥٨ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٥١.٥٣٤٢٤٣١٥٣٨١٥.٥هانى السيد عفيفى سعد الدين١٦٥٥٩ ٤٩.٥

٦٠٣١٤٥.٥٣٠٢١١.٥١٥٣٥١٥.٥يوسف صبرى عيد سالم١٦٥٦٠ ٤٥

٦٧٣٢٥٣.٥٣١.٥٢٣٠.٥١٥٣٨١٦ايه دمحم محمود دمحم١٦٥٦١ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٣٥١٣٠٢٣٩.٥١٥٣٩١٦تيسير وليد دمحم ابراهيم احمد١٦٥٦٢ ٥٢

٦٧٣٢٤٦٣٠٢٢٠١٥٣٤١٥روان دمحم حمودة صابر١٦٥٦٣ ٤٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١٢١٥٣٧١٥زينب قاسم عبدالسالم سليم١٦٥٦٤ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٥٥٠٣٦٢٥٦١٥٣٨١٦سميه عادل حسن دمحم١٦٥٦٥ ٥٧.٥

٦٤.٥٣٠.٥٤٦.٥٢٣.٥٢١٢.٥١٥٣٨١٦فاطمه ناصر فكرى ماضى١٦٥٦٦ ٤٧.٥

٧٠.٥٣٢٤٩٣٠٢٣٦١٥٣٨١٦مريم السيد سعيد علوى١٦٥٦٧ ٥٤.٥

٧٠٣٢.٥٥١٣٠٢٣٧.٥١٥٣٩١٦مريم سامى ابراهيم احمد١٦٥٦٨ ٥٤

٧١٣٠٤٦٣٠٢٢٨١٥٣٤١٦مريم دمحم عنتر احمد١٦٥٦٩ ٥١

٦٣.٥٣٠٤٥.٥٢٢.٥٢١٣١٥٣٤١٦منه السيد حامد السيد شرف١٦٥٧٠ ٥١.٥

٧٤٣٣٥٢.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٩١٥.٥مى حمدى موسى دمحم١٦٥٧١ ٥٥.٥

٦٨.٥٣١.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣٠١٥٣٨١٥ندى عادل خليل عبدالعزيز١٦٥٧٢ ٤٩

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٧.٥١٥.٥هاجر حامد عبدالمنعم حامد ابراهيم١٦٥٧٣ ٤٨.٥

٦٥٣٢٤٧.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٥.٥١٦ياسمين السيد السيد سليمان١٦٥٧٤ ٤٧

٦٩.٥٣٠.٥٤٦٣٠٢٢٥.٥١٥٣٧.٥١٦ياسمين صالح مطرود حسن١٦٥٧٥ ٤٩.٥
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فايد على بن ابى طالب عاالدارة المدرسة
٧٥٣٤٤٦٣٣.٥٢٣٩١٦.٥٣٥١٦.٥احمد خالد مصطفى محمود١٦٥٧٦ ٥٠.٥

٧٥٣٥٤٧.٥٣٧.٥٢٤٧١٧٣٣.٥١٥.٥احمد سعيد دمحم سليمان عالم١٦٥٧٧ ٥٢

٧٢.٥٣٣.٥٤٩٣٠.٥٢٣٥.٥١٧٣٦.٥١٥.٥احمد عبدالمنعم فؤاد حامد١٦٥٧٨ ٥٠

٧٣.٥٣٥٤٧٣٠.٥٢٣٦.٥١٨٣٧.٥١٦.٥احمد على شعبان دمحم١٦٥٧٩ ٥٠.٥

٦٨٣٥٤٥٣١.٥٢٢٩١٧.٥٣٢.٥١٦زايد عبدهللا فايز حسين١٦٥٨٠ ٤٩.٥

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٧.٥٢٧٣.٥١٨٣٨١٦.٥زياد يحيى عبدالحميد دمحم محارب١٦٥٨١ ٦٠

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٦.٥١٧٣٠١٥سعيد احمد سعيد حامد دمحم١٦٥٨٢ ٥٤

٧٥٣٨٥٠٣٢.٥٢٥٠.٥١٨٣٦.٥١٥.٥سمير سيد عبدالرحيم حراجى١٦٥٨٣ ٥٥

٧٦٣٦٥٢.٥٣٥٢٥٣.٥١٧٣٨١٥.٥عبدهللا محمود غريب بربرى١٦٥٨٤ ٥٤

٧٥.٥٣٨٥٧٣٨٢٦٠١٧.٥٣٩١٧.٥دمحم احمد عبدالعزيز احمد دمحم١٦٥٨٥ ٥١.٥

٧٣٣٧.٥٥٢.٥٣٧٢٥٢١٨٣٧١٦.٥دمحم اشرف دمحم دمحم عزب١٦٥٨٦ ٥٢

٧٢٣٩٥٤٣٤.٥٢٥٠١٧٣٧.٥١٥.٥دمحم شاكر عبدالوهاب بربرى عبدالوهاب١٦٥٨٧ ٥٠.٥

٧٦٣٢٤٧٣٨.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٥دمحم عصام رجب شحاته على١٦٥٨٨ ٥٢

٧٨.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٦١٧٣٥١٥دمحم هانى حسن صديق يوسف١٦٥٨٩ ٥٥.٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٢٢٠١.٥١٥٣٢١٥.٥محمود حسين سالم خضر١٦٥٩٠ ٤٥

٦٢٣١.٥٤٥٣٤.٥٢٢٠.٥١٧٣٨١٥مصطفى دمحم سالمة الفى١٦٥٩١ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٦٤٥٣٤٢٣٢١٩٣٩١٨اسراء عالء عيد عوضى١٦٥٩٢ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٣٢٢٢٤١٨.٥٣٩١٥اسماء سليمان على خضر١٦٥٩٣ ٤٦

٧٣.٥٣٥٥١٣٣.٥٢٤٩١٨.٥٣٧.٥١٦.٥حنين ايمن عبدهللا دمحم١٦٥٩٤ ٥٦

٧٥.٥٣٦٥٦.٥٣٧.٥٢٦٢١٧٣٩١٦.٥سيدة سيد عبدالرحمن حسن١٦٥٩٥ ٥٦.٥

٦٨٣٤٤٨٣٠٢٢٧.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥مروه احمد حسين حسن١٦٥٩٦ ٤٧.٥

٧٠٣٣٤٥.٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٧.٥٣٦.٥١٥مريم السيد بالسى عبدالحافظ١٦٥٩٧ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٢٤٩٣٤٢٣٠١٧.٥٣٥.٥١٦مريم سواق احمد حامد١٦٥٩٨ ٤٨.٥

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٦٢٦٤.٥١٧.٥٣٧١٥.٥منةهللا عيسى شحاته على١٦٥٩٩ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٢٥٤٣٥.٥٢٥٣.٥١٨٣٨١٥منى دمحم رمضان قاعود١٦٦٠٠ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٠٥٢٣١.٥٢٣٤.٥١٦٣٦١٦.٥ندى على صديق اسماعيل١٦٦٠١ ٥٢.٥

٧٧٣٣.٥٥٤٣٤٢٥١.٥١٨٣٩١٧.٥نورا ناجى غريب دمحم١٦٦٠٢ ٥٣

٧٦٣٧.٥٥٨.٥٣٩٢٦٤.٥١٧٣٤١٧هاله اشرف عالم حامد١٦٦٠٣ ٥٣.٥

٧٥.٥٣٠.٥٥٧.٥٣٣.٥٢٥٢.٥١٥٣٨١٨هاله حسن حنيدق حسن١٦٦٠٤ ٥٥.٥

٧١.٥٣٦٥٥.٥٣٦.٥٢٥٢.٥١٨٣٦١٥هدى يسرى دمحم صالح١٦٦٠٥ ٥٣

٧٠.٥٣١.٥٥٥.٥٣٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٦.٥١٥والء محمود احمد محمود١٦٦٠٦ ٥٣
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٦٨.٥٣٠٥٢٣٤٢٣٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٥ياسمين ايمن دمحم احمد حامد١٦٦٠٧ ٥١

٧٦٤٠٥٨.٥٣٩٢٧١.٥١٧.٥٣٧١٧ياسمين سمير صبرى دمحم ابراهيم١٦٦٠٨ ٥٨
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فايد كسفريت عاالدارة المدرسة
٥١.٥٣٠٣٦٢١١٨٣.٥١٣.٥٣٣.٥١٥ابراهيم دمحم محمود عبدالغفار١٦٦٠٩ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٤٣٨٢٥٩١٧٣٧.٥١٥احمد اسماعيل غريب زيادة١٦٦١٠ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٥.٥٤٦٣٠٢٢١.٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥احمد السيد سليمان جاد١٦٦١١ ٤٦.٥

٦٠.٥٣٢٤٥٣٠٢١٢.٥١٧٣٤١٥احمد حمدى فاروق بكار عيد١٦٦١٢ ٤٥

٦٦٣٣.٥٣٥.٥٣٢٢١٤.٥١٦٣٨١٥احمد دمحم رمضان عبادى١٦٦١٣ ٤٧.٥

٦٩٣٦٤٥.٥٣٣.٥٢٣١.٥١٥٣٩١٥.٥احمد محمود عبدهللا موسى١٦٦١٤ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٢٤٥.٥٣١٢٤٤١٧٣٣.٥١٩احمد ياسر جمعة دمحم١٦٦١٥ ٦٠

٥١٣٠.٥٣٧.٥٢٢.٥١٨٧١٦٣١١٦اسماعيل احمد اسماعيل دمحم١٦٦١٦ ٤٥.٥

٧٧٣٩٥٧.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٨.٥٣٩١٦امام رافت امام حسن١٦٦١٧ ٥٦.٥

٥٣٣٠٣٦.٥٢١.٥١٨٦١٨٣٤١٥امير دمحم صالح السيد شحاته١٦٦١٨ ٤٥

٤٣.٥٣٠٣٨٣٠١٨١.٥١٥.٥٣٠١٥جمال عيد سالم عيد١٦٦١٩ ٤٠

٤٣.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٨٥.٥١٥٣٢١٥حسام دمحم فاروق بكار١٦٦٢٠ ٤٥.٥

٥١٣٠٣٣.٥٣٠١٨٩.٥١٧٣٢١٥حسين طلعت فؤاد ابراهيم١٦٦٢١ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٤.٥٣٩٢٧٠١٨.٥٣٧.٥١٦.٥زياد السيد عنتر شحاتة١٦٦٢٢ ٥٩

٧٦٣٩.٥٥٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٨٣٦١٥.٥زياد ايمن أمين ابراهيم١٦٦٢٣ ٥١.٥

٤٧٣١.٥٤٥٢٣١٩٢.٥١٦٣٠.٥١٥زياد كامل دمحم دمحم بيومي١٦٦٢٤ ٤٦

٦٠٣٤.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٤.٥١٦سعيد سيد دمحم سالم١٦٦٢٥ ٤٦

٧٤.٥٣٨.٥٤٧.٥٣٠٢٤١١٧٣٦.٥١٦سيف امير صالح عبدهللا١٦٦٢٦ ٥٠.٥

٦١.٥٣٦.٥٤٥.٥٢٣.٥٢١٦١٧.٥٣٦.٥١٥.٥صبحي دمحم صبحي عبدالنبي١٦٦٢٧ ٤٩

٥٥.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٨١٧عبدالرحمن احمد منصور ميهوب١٦٦٢٨ ٤٩.٥

٦١٣٣.٥٤٥٣٠.٥٢١٨.٥١٩٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن اسماعيل دمحم حسين١٦٦٢٩ ٤٨.٥

٧٨.٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٤١٧.٥٣٩١٨.٥عبدهللا دمحم زيدان محمود١٦٦٣٠ ٥٩

٥٠.٥٣٢.٥٤٨٣١.٥٢١٣١٨٣٣١٨على شعبان على حسن فولي١٦٦٣١ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٦٢٣٩١٧.٥٣٨١٦.٥على دمحم فتحى عبدالرحيم١٦٦٣٢ ٤٨.٥

٤٥٣٧٣٨.٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٦١٦على ناصر يونس على عبدهللا١٦٦٣٣ ٤٧

٧٣٣٩.٥٤٦.٥٣٥٢٥١١٦.٥٣٧١٨.٥عمرو خالد ابراهيم عبدالشافى١٦٦٣٤ ٥٧

٤٥٣٠٣٨٢٣١٨٣.٥١٥.٥٣٣١٥عمرو غريب محمود دمحم١٦٦٣٥ ٤٧.٥

٥١٣٤٤٥٣٠٢٠٦١٦٣٦١٥فارس حسن عبداللطيف عمر١٦٦٣٦ ٤٦

٦٨.٥٣٩.٥٥٠٣٧٢٤٥.٥١٦.٥٣٩١٧.٥فارس محمود عبدالعظيم السيد١٦٦٣٧ ٥٠.٥

٧٢٣٩٥٤٣٤٢٥٤١٥.٥٣٩١٨كريم دمحم السيد عبدهللا دمحم١٦٦٣٨ ٥٥

٥٤٣٦٣٧٣٣.٥٢١٠١٦٣٥١٨.٥كريم دمحم خلف دمحم شرقاوى١٦٦٣٩ ٤٩.٥
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٧٠.٥٣٩.٥٤٦٣٤.٥٢٤٣.٥١٧٣٧.٥١٨.٥كريم دمحم دمحم عبدالسالم١٦٦٤٠ ٥٣

٥٥.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢١٣١٦٣٤١٧دمحم ابراهيم عبدالحميد السيد١٦٦٤١ ٤٧

٦٠٣٢.٥٤٥٣٠٢١٩١٥٣٣١٦.٥دمحم احمد حماد عامر١٦٦٤٢ ٥١.٥

٧٤.٥٣٩٥٢٣٦.٥٢٥٨.٥١٧٣٧.٥١٦.٥دمحم احمد غريب احمدحسن١٦٦٤٣ ٥٦.٥

٧٦٣٩.٥٥٧٣٩٢٧٠١٦.٥٣٩١٧.٥دمحم احمد مهدى محمود١٦٦٤٤ ٥٨.٥

٥١٣٥.٥٣٨٣٠٢٠٠.٥١٥٣٠.٥١٦دمحم اسامة فرحان احمد١٦٦٤٥ ٤٦

٦٤.٥٣٨.٥٤٥٣٣٢٣٣١٦.٥٣٧.٥١٧دمحم اشرف أحمد دمحم١٦٦٤٦ ٥٢

٦٩.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٢١٥٣٩١٧.٥دمحم السيد سالمة سليمان١٦٦٤٧ ٤٩

٦٢.٥٣٤٤٥٢٣٢٠٩.٥١٥٣٧.٥١٨دمحم السيد عبدالعال عبدهللا محمود١٦٦٤٨ ٤٥

٤٨٣١.٥٤٥٢١.٥١٩٢١٥.٥٣٢١٥دمحم رجب عبدهللا عبدالماجد١٦٦٤٩ ٤٦

٥١.٥٣٠٣٨٢١.٥١٨٨.٥١٦٣٣.٥١٥دمحم سامح عبدهللا عبدالنبى١٦٦٥٠ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٠٣٨٣٠١٩٦.٥١٥.٥٣٦١٨دمحم سليمان عبداللطيف السيد١٦٦٥١ ٤٥

٥١٣٠٤٥٢١.٥١٩٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥دمحم عبدالعظيم دمحم عبدالعظيم عبدهللا١٦٦٥٢ ٤٧.٥

٦٨.٥٣١.٥٤٧٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم علي محمود علي سبع١٦٦٥٣ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم على محمود على عبدهللا١٦٦٥٤ ٤٨

٦٦.٥٣١.٥٤٥.٥٣٢٢٢٨١٧.٥٣٧.٥١٦دمحم قاسم ابراهيم موسى١٦٦٥٥ ٥٢.٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٦٣٤١٥.٥دمحم ماهر مصطفى سالم١٦٦٥٦ ٥٠.٥

٦٠٢٤.٥٣٧٢٢١٨٩.٥١٥.٥٣٢.٥١٦دمحم مصطفى دمحم حسين١٦٦٥٧ ٤٦

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٨١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم ياسر عبدالعظيم سليمان١٦٦٥٨ ٥٤.٥

٥١.٥٢٦٣٨٢٢١٨٣.٥١٦٣٤١٦.٥محمود السيد ابراهيم عبدهللا دمحم١٦٦٥٩ ٤٦

٥٢٢٣.٥٤٥٢٣.٥١٨٩١٥٣٧١٥محمود السيد عطية عبدالحميد١٦٦٦٠ ٤٥

٥٤.٥٢٥٤٨.٥٣٠٢٠٤.٥١٥٣٦١٥.٥محمود السيد محمود دمحم١٦٦٦١ ٤٦.٥

٦٣٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٩١٦محمود امين دمحم دمحم١٦٦٦٢ ٤٥.٥

٥١.٥٢٣٣٨٢٢.٥١٧٦١٥٣٠١٦مصطفى احمد دمحم جاد١٦٦٦٣ ٤١

٦٨.٥٣١.٥٤٩.٥٣٣٢٣١١٥.٥٣٩١٧.٥مصطفى حمدي ميهوب دمحم١٦٦٦٤ ٤٨.٥

٤٢.٥٢٤.٥٣٦.٥٢٢١٧٣.٥١٥٣٢١٦مصطفى نور الدين ابراهيم ميهوب١٦٦٦٥ ٤٨

٧٨٣٩٥٤.٥٤٠٢٦٩.٥١٧٣٩١٥اسراء دمحم حسن على١٦٦٦٦ ٥٨

٤٥.٥٢٤٣٨.٥٢١١٦٢.٥١٦٣٣١٥.٥اسراء دمحم عيد صالح عيد١٦٦٦٧ ٣٣.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٢١٧٣٨١٥.٥اسراء مصطفي علي احمد١٦٦٦٨ ٥٥

٦٢٣٨٤٦.٥٣٤.٥٢٣٣١٦٣٨١٧.٥اسراء وليد على بخيت١٦٦٦٩ ٥٢

٥٣.٥٢٤.٥٤٥٢٠.٥١٩١.٥١٥.٥٣٧.٥١٦اسماء محمود عبدالعزيز محمود١٦٦٧٠ ٤٨

٦٩٣٠٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٧١٥.٥اسماء ناصر محمود احمد١٦٦٧١ ٤٧.٥
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٧٥.٥٣٦.٥٤٨٣٠٢٥٠١٦٣٦١٦امال وحيد دمحم عبدالعزيز١٦٦٧٢ ٦٠

٥٥٢٦٤٧٢٣١٩٦١٥٣١١٥.٥امل محمود احمد ميهوب١٦٦٧٣ ٤٥

٦٠.٥٣١.٥٤٦٣٠٢١٩.٥١٦.٥٣٤١٥.٥ايمان أحمد عبدالحميد يوسف١٦٦٧٤ ٥١.٥

٦١.٥٢٤.٥٤٥٢٢٢٠١.٥١٥٣٤١٥ايمان جمال حمدى السيد عبدهللا١٦٦٧٥ ٤٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٩١٥٣٨١٥.٥بسملة قاعود دمحم ابراهيم١٦٦٧٦ ٥٨

٦٠٣٠٣٨.٥٢١.٥١٩٥١٣٣٣١٥بسنت دمحم سعد دمحم١٦٦٧٧ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٥٦.٥١٦٣٨١٦تسابيح دمحم فؤاد دمحم١٦٦٧٨ ٥٤

٧٣٣٨.٥٥٦.٥٣٣.٥٢٥٦.٥١٥٣٩١٥.٥تغريد دمحم جمعة احمد١٦٦٧٩ ٥٥

٧٠٣٣.٥٤٥٣٠.٥٢٢٨١٥٣٤١٥جهاد عبدالناصر دمحم حسين١٦٦٨٠ ٤٩

٧١٣٣.٥٤٩.٥٣١٢٣٢.٥١٥٣٦.٥١٥خديجة حسين الصغير حسين١٦٦٨١ ٤٧.٥

٦٠٣٤٤٧.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٣١٦خلود ياسر دمحم علي١٦٦٨٢ ٤٥

٦٢٣٤٥٢٣٢٢٣٠١٥٣٧.٥١٨داليا سامي محمود يوسف١٦٦٨٣ ٥٠

٦٧.٥٣٤٤٨.٥٣٢٢٣١١٥٣٦.٥١٧دعاء ابراهيم دمحم ميهوب١٦٦٨٤ ٤٩

٥٣٣١٣٥.٥٢٢١٩١١٥٣٥.٥١٧.٥دعاء اشرف دمحم اسماعيل حامد١٦٦٨٥ ٤٩.٥

٧٠٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٩١٧دنيا عصام عيد عياد١٦٦٨٦ ٥١

٧٦.٥٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٣١٥٣٩١٧رقية رجب على عبدهللا١٦٦٨٧ ٥٦

٥١٣١.٥٤٥٢١١٩٦١١.٥٣٨١٧رقية وجيه سيد احمد شحات١٦٦٨٨ ٤٧.٥

٧٤.٥٣٢.٥٤٧٣٢٢٤٦١٦٣٥.٥١٥روان غريب احمد عبدالسالم١٦٦٨٩ ٦٠

٧٢.٥٣٤٤٧٣٠٢٣١.٥١٥٣٦.٥١٨.٥روان محمود احمد غريب١٦٦٩٠ ٤٨

٦٧٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢٢٠١٥٣٨١٧.٥رودينا احمد دمحم ابوالحسن١٦٦٩١ ٤٦

٦٥.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢٢٥١٥٣٥.٥١٨.٥ريم دمحم السيد سليمان١٦٦٩٢ ٥١.٥

٧٣٣٦.٥٥٢٣٤٢٤٩.٥١٥٣٨١٨زينب رضا جمعة دمحم١٦٦٩٣ ٥٤

٦٨٣٠٣٦٣٠٢١٤١٥٣٦.٥١٥زينب دمحم محمود احمد١٦٦٩٤ ٥٠

٥٢٣١٣٧.٥٢٢١٩٠.٥١٢٣٣١٥.٥زينب ناصر السيد عامر١٦٦٩٥ ٤٨

٦٨.٥٣٥.٥٥٠٣١٢٣٤١٥٣٦.٥١٨سعاد رضا جمعة دمحم١٦٦٩٦ ٤٩

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٩١٥٣٥.٥١٦سلوى صالح عيد صالح١٦٦٩٧ ٤٨

٦٥.٥٣٠٣٥٣٠١٩٨.٥١٣.٥٣٢.٥١٦سميه حامد رضا حامد١٦٦٩٨ ٣٨

٦٩.٥٣١٤٦.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٧١٥.٥شروق عبدالمنعم حربي قاسم١٦٦٩٩ ٤٨.٥

٧٠٣٤.٥٥٠٣٣٢٣٨١٥٣٥.٥١٨شهد دمحم عبداللطيف عمر١٦٧٠٠ ٥٠.٥

٧٣.٥٣٢.٥٥٠.٥٣٣٢٤٠١٦.٥٣٤.٥١٥.٥شيرين حسن عبدالرحيم حسن١٦٧٠١ ٥٠.٥

٧٠٣٤٤٧٣٠.٥٢٣٤.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥صابرين محمود حسين دويب١٦٧٠٢ ٥٣

٧٧.٥٣٧٥٨.٥٣٩.٥٢٧١١٧٣٩١٦.٥ضحى احمد سالم سليمان١٦٧٠٣ ٥٨.٥
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٧٢٣٤.٥٥٤٣٥.٥٢٥٣١٨٣٨١٦ضحى عيد ابراهيم دمحم١٦٧٠٤ ٥٧

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٣٢٢٠٨.٥١٨.٥٣٨١٥عبير عزت رضا حامد محمود١٦٧٠٥ ٤٥.٥

٧٥٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٦.٥٣٨١٦فريدة حمدى ابراهيم محمود١٦٧٠٦ ٥٧.٥

٦٠٣٠.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٢٧.٥١٦.٥٣٦١٥.٥مروة دمحم سليمان عيد١٦٧٠٧ ٥٤

٧٥.٥٣٧.٥٥٧٣٧.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٨١٥.٥مريم ايمن محمود دمحم١٦٧٠٨ ٥٤

٧٧٣٨٥٧.٥٣٩٢٦٥.٥١٦٣٨١٦مريم رمضان ابراهيم دمحم دمحم١٦٧٠٩ ٥٤

٧٢.٥٣٤٥٤٣٦٢٥٣١٦٣٩١٦.٥منه صبحى سعد الدين اسماعيل١٦٧١٠ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٨٥٣.٥٣٦٢٤٩.٥١٥.٥٣٧.٥١٥منه على عيد ابراهيم١٦٧١١ ٥٣.٥

٦٤٣٦٥٢.٥٣٧.٥٢٣٧١٥٣٦.٥١٦.٥ميادة دمحم ابراهيم عبدهللا١٦٧١٢ ٤٧

٦٧٣٤.٥٥١٣٧٢٤١١٥.٥٣٦.٥١٦ندا ابراهيم عبادة عبدالرحمن١٦٧١٣ ٥١.٥

٧٢٣٧.٥٥٥٣٦٢٤٩.٥١٨.٥٣٨١٥.٥نعمات جمال محمود رمضان١٦٧١٤ ٤٩

٦٠٣٧٤٨.٥٣٥.٥٢٣٠.٥١٩٣٨١٥نور دمحم غريب رمضان عطية١٦٧١٥ ٤٩.٥

٧١٣٧٥٠.٥٣٥.٥٢٥٠.٥١٩٣٦.٥١٥.٥هاجر دمحم كمال سند١٦٧١٦ ٥٦.٥

٦٠٣٠.٥٤٦٣٣.٥٢٢٠.٥١٧٣٩١٥.٥هبه ناصر السيد عامر١٦٧١٧ ٥٠.٥

٦٤٣٢٤٧٣٥٢٢٩١٧٣٧١٥.٥هبه هانى احمد عبدالسالم١٦٧١٨ ٥١

٦٤٣١٤٦.٥٣٢.٥٢٢٥.٥١٧٣٧١٦.٥هدايا مصطفى محمود سليمان١٦٧١٩ ٥١.٥

٤٨٣٥٤٦٣١.٥٢٠٥.٥١٣٣٩١٦هدى مجدى احمد عبدالسيد١٦٧٢٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٤.٥١٥٣٢١٥.٥ياسمين شريف السيد يوسف١٦٧٢١ ٤٦.٥

٤٧.٥٢٥.٥٤٥٢٢١٨٥٠٣٥.٥١٥.٥احمد مصطفى اسماعيل سالم فايد٢٢٧٨٢ ٤٥

٥٢٢٦٣٧.٥٣٠١٩٠.٥٠٣٤.٥١٥على عالء اسماعيل دمحم على٢٢٧٨٣ ٤٥

٤٧.٥٣٠٣٥.٥٣٠١٨٨٠٣١١٣دمحم السيد دمحم ابراهيم التيجي٢٢٧٨٤ ٤٥

٥٠.٥٢٦٣٦٣٠.٥١٨٨٠٣٣.٥١٥دمحم غريب منصور نصر هللا دمحم٢٢٧٨٥ ٤٥

٤٢.٥٣٠٣٨٣٠١٧٦.٥٠٣٢.٥١٦محمود مصطفى غريب رمضان٢٢٧٨٦ ٣٦

٦٠٣١٤٥٣٢.٥٢١٨.٥٠٣٥١٥.٥هدير ناصر دمحم احمد٢٢٧٨٧ ٥٠
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فايد أبو رمانة اإلعدادية المشتركةاالدارة المدرسة
٤٣.٥٣٠٤٥٣٥١٩٨.٥١٦٣٧١٥.٥ابراهيم عيد دمحم عيد١٦٧٢٢ ٤٥

٦٩٣٨.٥٤٥٣٣٢٣٢١٥٣٦.٥١٦احمد السيد جمعة حسن١٦٧٢٣ ٤٦.٥

٤٥٢٥.٥٣٨.٥٢٢١٧٦.٥١٢.٥٣٠.٥١٥احمد دمحم حسين دمحم١٦٧٢٤ ٤٥.٥

٧٤٣٧.٥٤٦٣٩.٥٢٤٤١٥٣٦.٥١٦.٥احمد محمود زيدان محمود١٦٧٢٥ ٤٧

٤٦٣٠٣٨٢٣.٥١٨٦١٣٣٣.٥١٥حسام ابراهيم درويش دمحم١٦٧٢٦ ٤٨.٥

٤٨٣٠٣٧.٥٢٢.٥١٨٤.٥١٣.٥٣٥.٥١٥زياد جابر السيد عبدالموجود١٦٧٢٧ ٤٦.٥

٢١.٥١٠١٨١٠٧٩٥١٦.٥٥زياد دمحم السيد على١٦٧٢٨ ١٩.٥

٦٠٣٠٣٦٣٣٢٠٤.٥١٢.٥٣٦١٥عبدالرحمن دمحم على دمحم١٦٧٢٩ ٤٥.٥

٤٤.٥٢٤٣٧٢٢.٥١٦٧.٥١٢٣٠١٥على دمحم سليم دمحم١٦٧٣٠ ٣٩.٥

٤٤٢٥.٥٣٨.٥٢٢١٦٧١٠.٥٣٠.٥١٥دمحم اسامة على محمود١٦٧٣١ ٣٧

٥٣٣١٣٦.٥٢٣.٥١٩٠١١.٥٣٤.٥١٥دمحم مجدى دمحم حمزة١٦٧٣٢ ٤٦

٤٤.٥٢٥.٥٣٧.٥٢١.٥١٧٤.٥١١.٥٣١.٥١٥دمحم ياسر عبدالخالق دمحم١٦٧٣٣ ٤٥.٥

٤٥.٥٣٠٣٧.٥٢١.٥١٧٤١٢.٥٣٣١٥مصطفي محمود عبدهللا احمد١٦٧٣٤ ٣٩.٥

٤١.٥٣٠٣٨.٥٢٠.٥١٧٥.٥١٥٣١.٥١٥ياسر دمحم عبدالخالق دمحم١٦٧٣٥ ٤٥

٦٠.٥٣٣.٥٤٥٣١٢١٧.٥١٥٣٦.٥١٥يوسف خشانة عبدالحميد حسن١٦٧٣٦ ٤٧.٥

٤٤٢٣٣٧٢٢١٧١١٣٣١.٥١٥يوسف رضا السيد دمحم١٦٧٣٧ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩٧١١٣٥١٥يوسف سمير دمحم عطية١٦٧٣٨ ٤٥

٦٩.٥٣٧٥١٣٨٢٤١١٥٣٧.٥١٥.٥يوسف على درويش دمحم١٦٧٣٩ ٤٥.٥

٥١٣١٤٥.٥٢٣.٥١٩٦.٥١٣٣٢.٥١٧اسراء محمود عطية عطية١٦٧٤٠ ٤٥.٥

٦١.٥٣٠٣٨٣٠٢٠٤.٥١٣٣٦١٥اسماء على دمحم عبادى١٦٧٤١ ٤٥

٦٢.٥٢٦٤٧٣٠٢١٢١٥٣٢.٥١٦.٥امانى محمود السيد دمحم١٦٧٤٢ ٤٦.٥

٥٣٢٥٣٧.٥٣٠١٩١١٣.٥٣٥١٦.٥امنية سعد عيد عبدالمقصود١٦٧٤٣ ٤٥.٥

٦٦٣٠٥٢٣٠٢٢٤١٥٣٨١٥.٥ايمان رمضان فرحان صالح١٦٧٤٤ ٤٦

٦٤٣١.٥٤٨٣٠٢٢٢.٥١٥٣٨.٥١٥.٥ايمان وجيه مسلم عيد١٦٧٤٥ ٤٩

٦٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢١١٥٣٩١٦بسنت خالد فراج فرج١٦٧٤٦ ٥١

٦٧.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٣٤.٥١٥٤٠١٨جهاد محسن درويش دمحم١٦٧٤٧ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٥٤.٥١٥٤٠١٦.٥دعاء صبحى على ابراهيم١٦٧٤٨ ٤٨

٠٠٠٠٠٠٠٠دنيا اشرف دمحم على١٦٧٤٩ ٠

٦٦.٥٣٣.٥٥١.٥٣١٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٦دنيا يسن دمحم يسن١٦٧٥٠ ٤٨

٦٧٣٦.٥٤٩٣٢.٥٢٣٤١٥٣٨.٥١٦دينا محمود سالم عيد١٦٧٥١ ٤٩

٦٢٣٣٤٥٢٢.٥٢١٠.٥١٥٣٦.٥١٥.٥رشا مصباح حسن دمحم١٦٧٥٢ ٤٨
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٧١٣٧٤٩٣٣.٥٢٤١١٥.٥٣٦١٨رضوى اشرف السيد مصطفى١٦٧٥٣ ٥٠.٥

٦٠.٥٣٨.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٨١٥سامية شحاتة فوزى عفيفى١٦٧٥٤ ٤٧

٧٦.٥٣٨.٥٤٩٣٦.٥٢٥٥١٥.٥٤٠١٦.٥شهد عبدالمنعم على حسن١٦٧٥٥ ٥٤.٥

٧٤٣٥.٥٤٥.٥٣٢٢٣٥١٥٤٠١٦.٥علياء علي عبدالراضي حامد١٦٧٥٦ ٤٨

٦٠٢٣٣٨.٥٢٣١٨٣١٥٣٦.٥١٨.٥فاطمه عصام دسوقى دمحم١٦٧٥٧ ٣٨.٥

٧٤.٥٣٣.٥٥٠.٥٣٦.٥٢٤٠١٥٣٧.٥١٩فاطمه وائل حسين دمحم١٦٧٥٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٤.٥١٦.٥قمر مغربى احمد قليل١٦٧٥٩ ٤٥

٧٠٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٩١٩منه عيد دمحم عطية١٦٧٦٠ ٤٦

٥٥٣٠٤٥٣٠٢٠٠١٥٣٧.٥١٨منه ناجى دمحم دمحم١٦٧٦١ ٤٠

٧١٣٢٤٦٣٢.٥٢٣١١٥٣٧.٥١٧.٥ميسون محمود عيد محمود١٦٧٦٢ ٤٩.٥

٦٨٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٢٤١٥٣٧.٥١٨نسمة عامر فرحان صالح١٦٧٦٣ ٤٨

٥٥٣٠٤٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٩١٧.٥نوران دمحم عبدهللا سعيد١٦٧٦٤ ٤٦.٥

٦٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٨١٦.٥نورهان سالمه عطيه عطيه١٦٧٦٥ ٤٦

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٩١٥٣٧.٥١٨نورهان عاطف ابراهيم شحات١٦٧٦٦ ٤٧

٦٦.٥٣٢٤٦.٥٣٢٢٢٨١٥٤٠١٨نورهان عبدالظاهر حمدهللا محمود١٦٧٦٧ ٥١

٦٧٣٠٤٥.٥٢٢.٥٢١٠١٣٣٦.٥١٨هبه حسن سليم دمحم١٦٧٦٨ ٤٥

٧٦.٥٣٥٤٨٣٣٢٤٣.٥١٥٣٩١٨هدير نصر عبدهللا احمد١٦٧٦٩ ٥١

٦٧.٥٣٣٤٦.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٧.٥١٧.٥وفاء على ابوالنجا قناوى١٦٧٧٠ ٤٥.٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٣٠٣٣.٥١٥.٥اسامة عرابى محمود عرايى٢٢٧٨٨ ٤٧

٤٤٣٠٤٥٣٠١٩٤٠٣٦.٥١٥.٥دمحم احمد سعد عيد٢٢٧٨٩ ٤٥
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فايد فنارة ع ماالدارة المدرسة
٧٥.٥٣٧.٥٥٦٣٩٢٦٣١٥.٥٣٩.٥١٧.٥ابرام مرزق بشرى فرج١٦٧٧١ ٥٥

٧٢.٥٣٤٤٨.٥٣٦٢٣٧١٥٣٥.٥١٧احمد رجب دمحم سالمة١٦٧٧٢ ٤٦

٧٣.٥٣٧.٥٤٦٣٧٢٥٤١٩٣٢.٥١٥احمد دمحم احمد حسن١٦٧٧٣ ٦٠

٧١٣٢.٥٤٥٣١.٥٢٢٥١٥٣٨١٨احمد محمود يوسف عبدالحليم١٦٧٧٤ ٤٥

٦٨٣٣٤٥٣٢.٥٢٢٣.٥١٥٣٧١٨ادهم حافظ مصطفى حافظ١٦٧٧٥ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٧٣٢.٥٢١٧١٦.٥٣٦.٥١٦ادهم صابر امين عبدالحميد١٦٧٧٦ ٤٥

٦٧٣٥٤٥٣٦.٥٢٣٠.٥١٥.٥٣٨١٥.٥اسالم رمضان علي حسن١٦٧٧٧ ٤٧

٥٣٣٢.٥٤٧.٥٣٢٢١٠١٦٣٣١٥.٥السيد عبدالرحمن دمحم ابراهيم١٦٧٧٨ ٤٥

٦٣.٥٣٧٥٥٣٧.٥٢٤١١٦٣٩١٥امين دمحم امين على١٦٧٧٩ ٤٨

٧٤.٥٣٩٥٣.٥٣٩٢٦١.٥١٥.٥٣٨١٦باسم دمحم امام موسى١٦٧٨٠ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥بافلي رافت صالح قديس١٦٧٨١ ٥٨

٦٥.٥٣٥.٥٥١٣٦.٥٢٣٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٥.٥حسن حسين السيد حسن١٦٧٨٢ ٤٥

٦٨.٥٣٩٤٩.٥٣٩.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٩١٦.٥حسن عصام حسن سليمان١٦٧٨٣ ٤٦

٦٥٣٦٥٠٣٩.٥٢٤٣.٥١٥٣٦١٥حسين اشرف حسين ابراهيم١٦٧٨٤ ٥٣

٦٠٣٤٥٣.٥٣٣.٥٢٢٦١٥.٥٣٦.٥١٥حسين عمرو حسين حافظ١٦٧٨٥ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٠١٥.٥٣٦.٥١٥رضا دمحم رضا سليمان١٦٧٨٦ ٥٨

٥٣٣٧.٥٥٥.٥٣٠.٥٢٢٣١٦.٥٣٦.٥١٥رفاعى سيد فراج احمد١٦٧٨٧ ٤٦.٥

٦٠٣٦٥١٣٣.٥٢٢٩.٥١٦٣٧.٥١٦.٥رمضان حسين محمود بكرى١٦٧٨٨ ٤٩

٦٤٣٩٥٣٣٤.٥٢٣٥.٥١٥٣٦١٥رمضان دمحم رمضان على١٦٧٨٩ ٤٥

٥٣.٥٣٨٥٠.٥٣٥.٥٢١٥١٥٣٩١٥زياد اشرف يوسف متولى١٦٧٩٠ ٣٧.٥

٦٢٣٠٤٥.٥٣٣.٥٢١٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٥زياد دمحم جابر دمحم١٦٧٩١ ٤٥.٥

٦٣٣١.٥٤٦.٥٣٢.٥٢١٨.٥١٧٣٧.٥١٥.٥شعبان حمدي محى الدين عبدالحميد١٦٧٩٢ ٤٥

٤٩.٥٢١٣٧٢١١٦٣.٥١٥٣١.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم عطا هللا عبد الحى١٦٧٩٣ ٣٥

٦٠.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٠.٥١٥.٥٣٧١٦عبدهللا سيد عمر احمد١٦٧٩٤ ٤٠.٥

٦٦.٥٣١٤٦.٥٣٥.٥٢٢٩.٥١٧٣٣١٦عبدهللا دمحم علي دمحم١٦٧٩٥ ٥٠

٧٤٣٥٤٩٣٦٢٤٦١٧.٥٣٤.٥١٥علي السيد دمحم ابوالفتوح١٦٧٩٦ ٥٢

٧٢٣٦.٥٥٤٣٥.٥٢٥٠١٧٣٧.٥١٦.٥على ايمن مصطفى دمحم١٦٧٩٧ ٥٢

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٦.٥١٥.٥عمرو حسن عثمان احمد١٦٧٩٨ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٣٤٥.٥٣٠٢٣١.٥١٥.٥٣٨١٥عمرو عادل فاروق حسين١٦٧٩٩ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٥٥٥٣٧٢٥٢.٥١٥٣٨١٥فتحي سيد فتحي دمحم١٦٨٠٠ ٥٣

٧٥٣٦٥٣.٥٣٩.٥٢٥٦١٧.٥٣٩١٥كريم عبده حسن عبدالغني١٦٨٠١ ٥٢
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٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٧.٥١٥دمحم ابراهيم امين عبدالحميد١٦٨٠٢ ٤٥.٥

٧١٣٠٤٨٣٧٢٣٣.٥١٦.٥٣٧.٥١٥.٥دمحم احمد الصادق عمر١٦٨٠٣ ٤٧.٥

٧٥٣٢٥٦.٥٣٩٢٥٤١٦.٥٣٧.٥١٦دمحم السيد سليمان عبدالرحيم١٦٨٠٤ ٥١.٥

٦٤.٥٣٠٤٦٣٠٢١٦.٥١٥٣٩١٥دمحم رمضان دمحم سليمان١٦٨٠٥ ٤٦

٧٣.٥٣٠.٥٥١٣٦٢٤١.٥١٥.٥٣٩١٥.٥دمحم سيد دمحم وهب هللا١٦٨٠٦ ٥٠.٥

٦٦٢٤٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٩١٦دمحم صالح الدين صالح كامل١٦٨٠٧ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٤٤٩.٥٣٣٢٤٢.٥١٥٣٨١٦.٥دمحم ضاحى فتحى حافظ١٦٨٠٨ ٥٠.٥

٧٧٣٧٥٢.٥٣٧٢٥٠.٥١٦.٥٣٩١٦دمحم عبدالحميد امين عبدالحميد١٦٨٠٩ ٤٧

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٦٣٨١٥.٥دمحم عبدالعال دمحم كريم١٦٨١٠ ٤٦.٥

٦١.٥٢٦٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٥١٥.٥دمحم محسن السيد دمحم١٦٨١١ ٤٥.٥

٦٦٢٦٤٥.٥٣٠٢١٦١٥٣٤.٥١٦دمحم ناصر صديق عبدالحميد١٦٨١٢ ٤٨.٥

٦٠٢٢٣٧٢٣١٨٩١٦٣٣١٦دمحم هاني فاروق دمحم١٦٨١٣ ٤٧

٦٠٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٠١٦محمود ايمن محمود الهادي١٦٨١٤ ٤٥

٥٣.٥٢٤.٥٣٦٣٠١٩٠١٣٣٥١٥محمود حماده عبدالاله حسانين١٦٨١٥ ٤٦

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٣.٥١٥محمود عاطف دمحم قرنى١٦٨١٦ ٤٧.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٧١٦٣٦.٥١٦.٥محمود فادى احمد عيسى١٦٨١٧ ٤٦

٦٧.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٦.٥١٥محمود محسن السيد دمحم١٦٨١٨ ٤٧.٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٨١٥مختار عصام احمد دمحم١٦٨١٩ ٥٤.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٦١٧مصطفى صالح دمحم عبادى١٦٨٢٠ ٤٨

٧٢٣٥.٥٥٦٣٨٢٥٦.٥١٧٣٩١٧مصطفى ممدوح ابو المجد حسن١٦٨٢١ ٥٥

٦٨.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٢٨١٥٣١١٥.٥منصور سامح منصور حسن١٦٨٢٢ ٥٠

٦٥٢٦٣٨.٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٦.٥١٦نادر ايمن سمير جرس١٦٨٢٣ ٤٦

٦٦٣٠٥١٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨١٦هانى عيد ابوزيد حميده١٦٨٢٤ ٤٨.٥

٦٤.٥٢٤.٥٥٠٢٠٢٠٦١٥٣٨١٦.٥يوسف سيد على ابراهيم١٦٨٢٥ ٤٧

٧٤٣٠٤٩٣١٢٣٤.٥١٥.٥٣٨١٦.٥يوسف وليد دمحم سيد١٦٨٢٦ ٥٠.٥

٧٨.٥٣٢.٥٥٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٨١٨اسراء خالد حسن محمود١٦٨٢٧ ٥٩

٥٣٢١.٥٤٥٢٠.٥١٩٠.٥١٥٣٨١٨اسراء خالد سعد دمحم١٦٨٢٨ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٠.٥٤٩.٥٣٠٢٣٥.٥١٥٣٨١٧اسراء عبدالفتاح جابر دمحم١٦٨٢٩ ٥٨

٦٧٢٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٦.٥١٧.٥اسماء رمضان على سليمان١٦٨٣٠ ٥٣.٥

٧٠٣١.٥٥١٣٧.٥٢٤٠.٥١٦.٥٣٨.٥١٨.٥اسماء سيد علي مبارك١٦٨٣١ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٩٤٠٢٧٤.٥١٧.٥٤٠١٨.٥اسماء دمحم مصطفي حسن١٦٨٣٢ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٢٤٧٣٣.٥٢٣٧١٥٣٧.٥١٦.٥االء عادل احمد رستم١٦٨٣٣ ٥١
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٦٧.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٨١٨الشيماء دمحم غريب احمد١٦٨٣٤ ٤٨.٥

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥.٥٣٩١٧امنية ياسر محمود حسين١٦٨٣٥ ٤٧.٥

٦٤٣٠٤٧.٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٦٣٣.٥١٦.٥اميمة دمحم حسين علي١٦٨٣٦ ٤٦.٥

٦٦٢٥.٥٤٦.٥٣٣٢١٩.٥١٥.٥٣٥١٧.٥اهداء ناصر عوض حسن١٦٨٣٧ ٤٨.٥

٧٣٣٢٥١٣٧.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٩١٨.٥ايمان صالح عبدالمنعم دمحم١٦٨٣٨ ٥٢

٦٣.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٦١٨.٥ايه احمد على دمحم١٦٨٣٩ ٤٦.٥

٧٠٢٥٤٦٣١.٥٢٢١١٥٣٦.٥١٨ايه حسين ربيعي علي١٦٨٤٠ ٤٨.٥

٦٠٢٤٣٨٣٠١٩٣.٥١٥٣٨١٧.٥جهاد ربيع على احمد١٦٨٤١ ٤١.٥

٧٦٣٦٥٦٣٨.٥٢٦٤.٥١٦٣٩١٨دعاء علي احمد رسالن١٦٨٤٢ ٥٨

٧٠.٥٣٣٥٦٣٨.٥٢٤٩١٧٣٦.٥١٨رانيا خالد عبدالغني دمحم١٦٨٤٣ ٥١

٦٩٣٠٤٥٣٥.٥٢٢٨.٥١٥.٥٣٢.٥١٦رحاب عنتر عيد عبدالمقصود١٦٨٤٤ ٤٩

٧٣٣٤.٥٥٠.٥٣٨٢٤٧.٥١٧٣٧.٥١٨رحمة حسين حسان حسن١٦٨٤٥ ٥١.٥

٧٣.٥٣١٤٦.٥٣٣٢٤٤١٦٣٦.٥١٥رحمة خالد توفيق دمحم١٦٨٤٦ ٦٠

٧٠٣٠٥٠٣٠٢٢٨.٥١٥.٥٣٢.٥١٦رحمة وجية محمود الهادي١٦٨٤٧ ٤٨.٥

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٩١٨رحمه على صابر دمحم١٦٨٤٨ ٤٦.٥

٦٥٢٥٤٨٣٠٢١٧١٥.٥٣٥.٥١٨.٥رحمه محمود عبدالاله احمد١٦٨٤٩ ٤٩

٦٥.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٠١٥٣٢١٥رضوى احمد عطيتو ثابت١٦٨٥٠ ٤٨.٥

٧٨.٥٣٩٥٨٤٠٢٧٤.٥١٨٣٦.٥١٦.٥رضوى بدوى عبدالاله حفنى١٦٨٥١ ٥٩

٦٢٣٣٤٨.٥٣٤٢٢٥١٥.٥٣٧١٥رضوى خالد توفيق دمحم١٦٨٥٢ ٤٧.٥

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٥١٦.٥٣٧.٥١٧سمارة دمحم حسين خليل١٦٨٥٣ ٥٨

٧٦.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٦٩١٥٣٩١٦سندس عبدالسالم غريب السيد١٦٨٥٤ ٥٥

٦٧.٥٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢٢٢١٥٣٧١٦سهير احمد كامل دمحم١٦٨٥٥ ٤٥.٥

٦٢.٥٣٣.٥٥٥٣٢٢٢٩١٥٣٧١٥سهيله دمحم على دمحم١٦٨٥٦ ٤٦

٧٧٣٣.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٨١٥سوميه فتحي ابوالوفا حسن١٦٨٥٧ ٥٨

٧٨.٥٣٦.٥٥٦٤٠٢٦٨١٨٣٩١٦شروق عادل عبدالحي احمد١٦٨٥٨ ٥٧

٧٥.٥٣٨٥٩٤٠٢٦٧.٥١٦٣٦١٥شهد غريب ابوالوفا حسن١٦٨٥٩ ٥٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥.٥٣٦.٥١٥شيماء ابراهيم عبدالشافي عبد اللطيف١٦٨٦٠ ٤٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٩٤٠٢٧٠.٥١٩.٥٣٧.٥١٥عال عطا هللا عبدهللا على١٦٨٦١ ٥٨

٧٢٣٤٥١٣٩.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٨١٥كنزي دمحم حميدو دمحم١٦٨٦٢ ٥٤

٧٣٣٢٥٢٣٨.٥٢٤٨١٨٣٨.٥١٥لقاء منصور احمد منصور١٦٨٦٣ ٥٢.٥

٧٠٣٢.٥٤٦.٥٣٧.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٥ليلي خالد عبدالتواب علي١٦٨٦٤ ٥٦

٦١٣١٣٨.٥٣٠١٩٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٦مريم اشرف ثابت دمحم١٦٨٦٥ ٣٦
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٦٨٣٢٥٦.٥٣٨٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٥مريم هانى محمود فاضل١٦٨٦٦ ٤٨

٦١.٥٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٦٣٧.٥١٥.٥ملك عبدالناصر عبدالشافى عبداللطيف١٦٨٦٧ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٤٤٧.٥٣٢٢٣٢.٥١٥٣٨١٦ملك على جمال دمحم١٦٨٦٨ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٥٢٤٦.٥١٥٣٩١٦.٥ملك دمحم السيد دمحم١٦٨٦٩ ٥٣

٧٤٣١٥٣٣٥.٥٢٤٧١٦٣٩١٥ملك محمود عبدالرحمن شبيب١٦٨٧٠ ٥٣.٥

٧٤٣١.٥٤٦.٥٣٠٢٣٢١٥٣٩١٥.٥مها جمعة صابر حسن١٦٨٧١ ٥٠

٦٦٣٣٥١.٥٣٨٢٢٥.٥١٥.٥٣٦١٨.٥نجاح سالم دمحم سالم١٦٨٧٢ ٣٧

٧٩٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧١١٥.٥٣٤.٥١٨.٥ندى محمود دمحم عبدالفتاح١٦٨٧٣ ٥٦

٦٤٣٥٤٥٣٦.٥٢٢٧.٥١٦٣٩١٥.٥نورسين ايمن عطا دمحم١٦٨٧٤ ٤٧

٦٩٣٧.٥٤٩.٥٣٥٢٣٦١٦.٥٣٧١٦.٥نورياء هاني دمحم عبدالحميد١٦٨٧٥ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٤٤٠٢٦٥١٨٣٩١٨هاجر ابراهيم السيد ابراهيم١٦٨٧٦ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٨.٥١٧.٥٣٩١٥.٥هاجر دمحم محمود عيسى١٦٨٧٧ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥.٥٣٧.٥١٧.٥هالة خميس احمد دمحم١٦٨٧٨ ٤٥

٦٨٣٠٤٥٣٣٢١٣.٥١٣.٥٣٦١٧.٥هدى حسن عبدالسالم حسن١٦٨٧٩ ٣٧.٥

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٢١١٧٣٦.٥١٦.٥هدي كمال توفيق عبدالستار١٦٨٨٠ ٤٦.٥

٧٦٣٩٥٢.٥٣٥٢٥٦١٩٣٦.٥١٨هند ابراهيم السيد ابراهيم١٦٨٨١ ٥٣.٥

٧٠٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٧.٥٣٩١٦.٥هند صبحى شتيوى خليل١٦٨٨٢ ٤٥

٧٥.٥٣٢٥٢٣٥.٥٢٤٤.٥١٦٣٩١٩وعد احمد ابراهيم دمحم١٦٨٨٣ ٤٩.٥

٦٤.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٨١٨.٥والء اشرف محمود حنفي١٦٨٨٤ ٤٥.٥

٦٠٣٠٤٥٢٢.٥١٩٠١٧٣٢.٥١٧والء رمضان عبدالحميد حسن١٦٨٨٥ ٣٢.٥

٦٤٣٠٣٨٢٣٢٠٠١٥.٥٣٥١٧يمن احمد عبدالفتاح دمحم١٦٨٨٦ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٦٨٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

فايد المدرسة فريد ندا تعليم أساسى عاالدارة
٦٠٣٣.٥٤٥٣٣٢١٦.٥١٥.٥٣٠١٦احمد ابراهيم دمحم إبراهيم١٦٨٨٧ ٤٥

٧٠.٥٣٣٤٥٣١٢٢٨١٧٣٩١٦.٥احمد حمدي سعدالدين اسماعيل١٦٨٨٨ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٣٩١٥٣٠١٥احمد شريف احمد على١٦٨٨٩ ٦٠

٧٢.٥٣٥٤٥٣١.٥٢٢٩١٦.٥٣٩١٨احمد عمرو احمد عباس ابرهيم١٦٨٩٠ ٤٥

٦٩.٥٣١٤٥٣٦.٥٢٢٩.٥١٥٣٩١٨.٥احمد مصطفي غريب عمر١٦٨٩١ ٤٧.٥

٦١.٥٣٤٤٥٣٤.٥٢٢٠١٥٣٨١٧.٥احمد منير احمد اسماعيل الهالوي١٦٨٩٢ ٤٥

٧٣٤٠٥٦٣٩.٥٢٦٨١٦٤٠١٨.٥ادهم ابراهيم دمحم خلف١٦٨٩٣ ٥٩.٥

٦٤.٥٣٠٣٦.٥٢٣.٥٢٠٠١٣.٥٣٧.٥١٧ثابت السيد دمحم رشدي١٦٨٩٤ ٤٥.٥

٤٩.٥٢٣.٥٤٥٢١.٥١٧٨١٣.٥٣٨١٥حسن خالد محفوظ عثمان١٦٨٩٥ ٣٨.٥

٤٤٢٢٣٥.٥٢٣.٥١٦٠١٣٣٥١٥.٥رمضان دمحم رمضان احمد عويس١٦٨٩٦ ٣٥

٧١٣٦.٥٤٥.٥٣٢٢٣٠.٥١٥٣٥.٥١٧.٥زياد السيد علي اسماعيل١٦٨٩٧ ٤٥.٥

٧٥٣٩٥٦٣٩٢٦٨١٧٣٦.٥١٨.٥سليمان سعيد دمحم كامل١٦٨٩٨ ٥٩

٦٧٣٥.٥٤٦٣٧٢٣٤.٥١٥.٥٣٨١٨سيف احمد دمحم أحمد١٦٨٩٩ ٤٩

٦١.٥٣٠٤٥٣٢٢١٣.٥١٦٣٥١٨.٥سيف السيد ابراهيم ابراهيم١٦٩٠٠ ٤٥

٧٢.٥٣٨٤٨٣٦٢٤١١٩٣٩١٥سيف تامر دمحم السيد١٦٩٠١ ٤٦.٥

٦٥٣٠٤٥٣٥٢٢٠.٥١٦.٥٣٥١٥.٥شوقي ايمن السيد رجب١٦٩٠٢ ٤٥.٥

٧٢٣٧.٥٤٥٣٨٢٤٣.٥١٦٣٧.٥١٦عبدالحليم دمحم عبد الحليم شحاته١٦٩٠٣ ٥١

٧٢.٥٣٥٤٩٣٨.٥٢٤٧.٥١٧٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن محمود حسني علي١٦٩٠٤ ٥٢.٥

٧٣٣٦.٥٥٠٣٤٢٤٤.٥١٧.٥٣٧.٥١٦عبدالرحمن مصطفى دمحم مدني١٦٩٠٥ ٥١

٧٠٣٥.٥٥١.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن هاني ابراهيم دمحم١٦٩٠٦ ٥٣

٦٠٣٥.٥٤٥٣٤.٥٢٢٠.٥١٦٣٥.٥١٥عبدالغفار مجدي عبدالغفار ابوالمجد١٦٩٠٧ ٤٥.٥

٦٠٣٣.٥٤٦٣٣.٥٢١٨.٥١٥٣٩١٥عبدهللا كرم وهبي علي١٦٩٠٨ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٩٤٦٣٨٢٥٠١٧.٥٣٩١٧عبدهللا دمحم احمد عباس ابراهيم١٦٩٠٩ ٥٤.٥

٧٦.٥٣٨٥٧٤٠٢٦٨١٧.٥٣٥١٦.٥على حسين عبدالشافى على١٦٩١٠ ٥٦.٥

٦٨.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٠١٦٣٥.٥١٦.٥فارس دمحم ابراهيم دمحم١٦٩١١ ٤٦

٦٨٣٧٤٥٣١٢٢٦١٥٣٧.٥١٦.٥دمحم احمد عبداللة مصطفى١٦٩١٢ ٤٥

٦١٣٥٤٥٣٠٢١٦١٥٣٩١٥.٥دمحم حربي احمد عبدالراضي١٦٩١٣ ٤٥

٦٩٣٦٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٨١٦دمحم عبدالحميد احمد عبدالحميد١٦٩١٤ ٤٦.٥

٧٤٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٦٢١٧٣٩١٦دمحم عبده عبدالفتاح شحاته١٦٩١٥ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٨٤٩.٥٣٧٢٤٥.٥١٧٣٩١٧.٥دمحم محمود سالم سليمان١٦٩١٦ ٤٨.٥

٦٦٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٩.٥١٦محمود دمحم خيري دمحم١٦٩١٧ ٤٩
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٧٥.٥٣٨.٥٤٨٣٩.٥٢٥٢١٦.٥٣٦١٥محمود دمحم محمود دمحم١٦٩١٨ ٥٠.٥

٦٥.٥٣٥.٥٤٧٣٠٢٢٧١٥.٥٣٧.٥١٦مروان طارق احمد عبدالحليم احمد١٦٩١٩ ٤٩

٧٥٣٨.٥٥٣٤٠٢٥٨.٥١٧٣٩١٦مصطفي عبدالحميد دمحم حسن١٦٩٢٠ ٥٢

٧٣٣٧٥٦٣٥٢٥٢١٧٣٩١٦مصطفى دمحم حسنى عبدالحميد١٦٩٢١ ٥١

٦٩٣٦٤٩٣٩.٥٢٣٩.٥١٦٣٦.٥١٦.٥ممدوح عبدالعليم احمد دمحم١٦٩٢٢ ٤٦

٥٢.٥٣١.٥٤٥٣٠١٩٩١٥.٥٣٥.٥١٥يوسف عبده خلف هللا رسالن١٦٩٢٣ ٤٠

٤٩.٥٢٤٤٥٣٠١٩٣.٥١٥.٥٣٢١٥يوسف دمحم ابراهيم سلمان١٦٩٢٤ ٤٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٤٣٨٢٦٢١٧٣٩١٦اروي أحمد دمحم ابراهيم١٦٩٢٥ ٥٥

٧٣٣٦٤٩٣٧٢٥١١٧٣٩١٧اسماء دمحم السيد دمحم١٦٩٢٦ ٥٦

٧٢.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٧٢٥٣.٥١٥٣٨١٧.٥امنه السيد فكري طايع١٦٩٢٧ ٥٢

٧٦٣٧٥٦٣٧٢٦٤.٥١٧.٥٣٨١٧.٥ايات دمحم احمد دمحم١٦٩٢٨ ٥٨.٥

٦٨٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٨١٧.٥ايه شريف احمد دمحم١٦٩٢٩ ٤٨

٦٨٣٠٤٩٣٠٢٢٥١٧.٥٣٨١٧ايه دمحم غندور احمد سيد١٦٩٣٠ ٤٨

٧٧٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٦٤١٧٣٨١٧.٥ايه هاني نصر عبدهللا١٦٩٣١ ٥٩

٧٨٣٨٥٥٣٧٢٦٨١٧٣٨١٧بسملة عالء خلف هللا ادريس١٦٩٣٢ ٦٠

٧٠٣٠.٥٤٥.٥٣٢٢٢٥.٥١٦٣٦.٥١٧.٥بسمله علي حسن دمحم١٦٩٣٣ ٤٧.٥

٧٥٣٤.٥٥١.٥٣٧٢٤٧.٥١٧٣٩١٧.٥بسمه احمد سالم أحمد١٦٩٣٤ ٤٩.٥

٧٧٣٧٥٦٣٧٢٦٢.٥١٦.٥٣٩١٩تسبيح جمال احمد عثمان١٦٩٣٥ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٦٥٢٣٧٢٥١١٦.٥٣٩١٧.٥تسبيح نصر دمحم متولي١٦٩٣٦ ٥١.٥

٧٣٣٠٥٠٣٧٢٣٩١٧٣٩١٦.٥حبيبه جمال حميد سيد١٦٩٣٧ ٤٩

٧٩٣٨٥٦.٥٣٧٢٧٠١٧.٥٣٥١٧.٥حبيبه شريف متولي احمد١٦٩٣٨ ٥٩.٥

٦٨٢٤.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٣.٥٣٥١٦حبيبه دمحم عيسي عطيه١٦٩٣٩ ٤٦

٦٧٣٠٤٧٣٠٢٢١١٥٣٨١٧.٥دعاء نصر الدين ابراهيم حسن١٦٩٤٠ ٤٧

٧٧٣٧.٥٥١.٥٣٥٢٥٥١٧٣٩١٨.٥دنيا عبدالمنعم دمحم عرفات١٦٩٤١ ٥٤

٧١.٥٣٥٥٥٣٧٢٤٧.٥١٦٣٨١٦ذكرى عبداللطيف نبيل عبد اللطيف١٦٩٤٢ ٤٩

٦٣.٥٣٠٤٥٣٢٢١٥.٥١٥.٥٣٢.٥١٧.٥رقية احمد مسلم سالم١٦٩٤٣ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٧٣٨١٧.٥رقيه عمران جابر دمحم١٦٩٤٤ ٤٦

٧٥٣٦.٥٥٠٣٥٢٥٠.٥١٦٣٩١٧.٥روان حسن عبدالشافي دمحم١٦٩٤٥ ٥٤

٦٧٣١٤٧.٥٣٠٢٢٣.٥١٦٣٩١٧.٥سالمة ايهاب سالم سليمان عمران١٦٩٤٦ ٤٨

٧٥.٥٣٥٥٥٣٦٢٥٨١٦.٥٣٨١٧.٥سجده جماد الثاني دمحم علي١٦٩٤٧ ٥٦.٥

٧٧٣٨.٥٥٥.٥٣٩٢٦٨١٥.٥٣٨١٧سلمى سمير احمد دمحم دمحم١٦٩٤٨ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٧.٥١٨.٥سلمى هاني دمحم حافظ احمد١٦٩٤٩ ٥٩.٥
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٧٦.٥٣٧٥٥.٥٣٩٢٦٠١٧.٥٣٦.٥١٨سنابل مرسى احمد خليل١٦٩٥٠ ٥٢

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٤١٥.٥٣٩١٦.٥شذى سليم عبداللطيف القرني١٦٩٥١ ٥٩

٦٨.٥٣٤٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٦١٧.٥شروق دمحم علي احمد١٦٩٥٢ ٤٥

٧٨.٥٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٧.٥٣٩١٨شهد ابراهيم دمحم بسيوني بسيونى١٦٩٥٣ ٥٦.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٨.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧شهد عادل حمزة دمحم١٦٩٥٤ ٥٧.٥

٧٨٣٣٤٩٣٦٢٥٢.٥١٥.٥٣٩١٦شهد دمحم عبدهللا دمحم١٦٩٥٥ ٥٦.٥

٧٦٣٠٤٦٣٠٢٢٧١٦٣٩١٨شيماء السيد جابر دمحم١٦٩٥٦ ٤٥

٧٦.٥٤٠٥٣٣٨٢٦٣١٨٣٩١٥.٥علياء حسن احمد عباس١٦٩٥٧ ٥٥.٥

٦٠٢٥.٥٣٧.٥٢٢.٥١٩٠.٥١٧.٥٣٦١٦.٥غاده فرج محمود عمر١٦٩٥٨ ٤٥

٧٥.٥٣٥٥٠.٥٣٥.٥٢٥٠١٧٤٠١٦.٥فرحه احمد ابراهيم احمد دمحم١٦٩٥٩ ٥٣.٥

٧٦٣٤٤٧.٥٣٢.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٩١٦مريم سامي عبيد عبداللطيف١٦٩٦٠ ٤٥.٥

٦٥٣١.٥٤٥٢٣.٥٢٠٣.٥١٥٣٠.٥١٥مريم دمحم تمام علي١٦٩٦١ ٣٨.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٨.٥١٧.٥٣٧.٥١٧مريم دمحم محمود خلف هللا١٦٩٦٢ ٥٩

٧٨٣٥.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٥٣١٨٣٦.٥١٧مريم وليد السيد دمحم احمد زارع١٦٩٦٣ ٥٣.٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٧.٥١٦ملك دمحم السيد رجب١٦٩٦٤ ٥٧

٧٧٣٦.٥٥٥٣٥.٥٢٥٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٧منار ابوزيد ابوزيد عبداللطيف١٦٩٦٥ ٥٣.٥

٧٨.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧١.٥١٧.٥٤٠١٨منه احمد شوقي احمد دمحم١٦٩٦٦ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٩٣٩٢٧٣١٦٣٩١٧مياده دمحم محمود احمد١٦٩٦٧ ٥٩

٦٦٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٧.٥٣٨١٦نانسي دمحم الشحات احمد١٦٩٦٨ ٤٨

٦١٣٢٣٨.٥٢٣.٥٢٠١.٥١٦.٥٣١١٥.٥ندى عبدهللا نصرالدين عبدهللا١٦٩٦٩ ٤٦.٥

٧٦٤٠٥٦٣٨.٥٢٦٨.٥٢٠٣٧.٥١٧نعمه محمود عبدالاله محمود١٦٩٧٠ ٥٨

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢١٥١٦٣٣١٧نهى عبدالناصر دمحم سويلم١٦٩٧١ ٤٦

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٩٢٦٩١٩.٥٣٩١٧.٥نور عالء ابراهيم عباس١٦٩٧٢ ٦٠

٧٠.٥٣٥٤٦٣٠٢٣٣.٥١٦٣٩١٥هاجر عبدالستار السيد يوسف١٦٩٧٣ ٥٢

٧٦٣٩.٥٥٣.٥٣٧٢٦٣.٥١٨٣٨١٥.٥هاجر مصطفي احمد دمحم الصياد١٦٩٧٤ ٥٧.٥

٧٥٣٩.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٦١١٩٣٥.٥١٥هايدي عادل عبدالمحسن عبد الغني١٦٩٧٥ ٥٥.٥

٧٢٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٧١٧.٥٣٦١٥.٥هايدي هاني جمعة عبدالواحد السيد١٦٩٧٦ ٤٩.٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٩.٥٣٩١٧يمنه دمحم رباع جمعة١٦٩٧٧ ٦٠

٦٨٣٠٤٥.٥٢٢٢١٥.٥١٩.٥٣٦.٥١٦يمنى احمد محمود فؤاد١٦٩٧٨ ٥٠

٤٣.٥٢٢٣٥.٥٢٠١٥٧٠٣٠١٥احمد السيد عبدالمحسن متولي٢٢٧٩٠ ٣٦

٤٤٢١٣٢٢٠١٤٨٠٣٠١٣.٥عبدالرحمن جمال جاد علي٢٢٧٩١ ٣١
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فايد الفاروق عمر بن الخطاب تعليم أساسى عاالدارة المدرسة
٥٢.٥٢٣.٥٤٥٢١١٨٧١٦٣٢١٥احمد دمحم عدلى صالح١٦٩٧٩ ٤٥

٦٢٣٠٤٦٣٢.٥٢١٥.٥١٧٣١١٥حسام حسن ابراهيم عبدهللا١٦٩٨٠ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٥٣٢.٥٢١٦.٥١٧.٥٣٢١٥حسن عطيتو عبدهللا احمد١٦٩٨١ ٤٧.٥

٦٤.٥٣٥٤٩.٥٣٨.٥٢٣٣.٥١٦.٥٣٢.٥١٥خالد ماجد عبدالفتاح السيد١٦٩٨٢ ٤٦

٧٥.٥٣٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٨١٦رامز كمال ثابت خليل١٦٩٨٣ ٥٢

٧٤٣٧٥٣.٥٣٩٢٥١.٥١٧.٥٣٤١٥.٥ربيع سامح ربيع دمحم١٦٩٨٤ ٤٨

٥٤٢٢.٥٣٦٢٢١٧٢.٥١٥٣٠١٦.٥زياد خليفة على سيد١٦٩٨٥ ٣٨

٥٣.٥٢٥٣٨.٥٢٠١٨٢١٥٣٣١٥سيد حسن السيد دمحم١٦٩٨٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٠٢١١.٥١٥٣٢١٦قاسم عبدهللا قاسم عبدهللا١٦٩٨٧ ٤٥

٦٧.٥٣٤٥٤٣٦.٥٢٤٢١٥.٥٣٦.٥١٦دمحم احمد دمحم يوسف١٦٩٨٨ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥دمحم العريان عبده دمحم١٦٩٨٩ ٤٧.٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٦١٦.٥دمحم ايهاب دمحم ابوصالح١٦٩٩٠ ٥٧

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٤.٥١٥.٥دمحم رضا دمحم كيالني١٦٩٩١ ٤٥

٧٣٣٥٤٦.٥٣٠٢٤٤.٥١٥٣٩١٥دمحم سيد عبدالموجود عبد القادر١٦٩٩٢ ٦٠

٦٠٢٤٣٨٣٠١٩٩١٥٣٦١٥دمحم عبدالهادي دمحم حسن١٦٩٩٣ ٤٧

٦٠٢٢٤٥٣٠١٩٥.٥١٥٣٢١٥دمحم محمود حسن دمحم١٦٩٩٤ ٣٨.٥

٧٤.٥٣٢.٥٥٢٣٧٢٤١١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم مصطفي عبدالرحمن احمد١٦٩٩٥ ٤٥

٧٤.٥٣٠٥٢.٥٣٦٢٤١١٥٣٤١٥محمود حسن ابوبكر حسن١٦٩٩٦ ٤٨

٧٤٣٣٤٥٣٣.٥٢٣٠.٥١٥.٥٣٦.٥١٥مصطفي احمد علي درويش١٦٩٩٧ ٤٥

٧٠٣٢.٥٤٥٣٥٢٢٧.٥١٥.٥٣٦١٥مصطفى سامى السيد حسن١٦٩٩٨ ٤٥

٦١.٥٣٠٤٦.٥٢٢٢٠٥١٥٣١١٥نبيل دمحم نبيل احمد١٦٩٩٩ ٤٥

٥١.٥٢٦٤٥٢١.٥١٨٩١٣٣٤.٥١٥هاشم رمضان احمد درويش١٧٠٠٠ ٤٥

٧٥٣٧٥٨.٥٤٠٢٦٥.٥١٥٣٧.٥١٦يوسف خالد سيد احمد مرسي١٧٠٠١ ٥٥

٧٢.٥٣٤٤٩.٥٣٦.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥يوسف دمحم كامل علي١٧٠٠٢ ٥٥

٦٧٣١.٥٥٣٣٦.٥٢٣٤١٥٣٤.٥١٥اشجان جمعه مداح ابراهيم١٧٠٠٣ ٤٦

٧٥.٥٣٣٤٧.٥٣٧.٥٢٤٦.٥١٥٣٥.٥١٦الشيماء السيد شاكر احمد١٧٠٠٤ ٥٣

٧٧.٥٣٧.٥٥١.٥٣٨٢٥٥١٥٣٤.٥١٦.٥امينة حسن مصطفي كامل١٧٠٠٥ ٥٠.٥

٦٥.٥٢٥٤٥٢٣.٥٢٠٤١٥٣٨.٥١٥ايات على عبدالظاهر لبيب١٧٠٠٦ ٤٥

٧٥٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٥٩١٨٣٩١٦.٥ايمان إسماعيل جمال إسماعيل١٧٠٠٧ ٥٢

٦٦.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢١٠١٥٣٦١٦ايه رفاعي اسماعيل قناوي١٧٠٠٨ ٤٥

٦٨٣٠٤٦٣٠٢٢٠١٥٣٧.٥١٧بسنت جمال جابر حافظ١٧٠٠٩ ٤٦
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٧٢٣٦٥٢.٥٣٣٢٥٠١٥٣٦.٥١٦.٥بشرى حمدي احمد دمحم١٧٠١٠ ٥٦.٥

٧١٣٠٤٥٣٣٢٢٤١٥.٥٣٧.٥١٥.٥جهاد قرني ابراهيم عبدهللا١٧٠١١ ٤٥

٦٠٢٦٤٥٢٠.٥١٨٧.٥١٢.٥٣٦.٥١٥حبيبة دمحم جمعه عبدالواحد١٧٠١٢ ٣٦

٧٠٣٠٤٩٣٠٢٢٦.٥١٥٣٤١٥.٥خلود عماد حسن دمحم١٧٠١٣ ٤٧.٥

٧٥.٥٣١.٥٤٩.٥٣٥٢٤٧.٥١٥٣٥.٥١٥.٥داليا اسماعيل جابر اسماعيل١٧٠١٤ ٥٦

٦٤٣٠٤٩.٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٦١٦دنيا السيد محمود سادات١٧٠١٥ ٤٥

٧٦.٥٣٥٥٨.٥٣٩٢٦٥١٥٣٦.٥١٥دينا عبدالناصر حسن محمود١٧٠١٦ ٥٦

٧١٣٠٤٧.٥٣١٢٢٥.٥١٥٣٦١٥.٥رحمة علي حامد دمحم١٧٠١٧ ٤٦

٧١٣٢٥٠٣٧.٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥رنا ياسر ايمن دمحم١٧٠١٨ ٤٥

٦٨٣٠.٥٤٨.٥٣٤٢٢٦١٥٣٤.٥١٧روحية رضا حسن وهبه١٧٠١٩ ٤٥

٧٠٣١٤٩٣٣.٥٢٢٩.٥١٥٣٩.٥١٦ساندرا نشات ثابت خليل١٧٠٢٠ ٤٦

٧٠.٥٣٣.٥٥١.٥٣٧٢٣٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٦سما رضا احمد حسن١٧٠٢١ ٤٥

٦٩٣١.٥٤٨.٥٣٠٢٢٤١٥.٥٣٥١٦.٥شهد عادل عبدالناصر سالمة١٧٠٢٢ ٤٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٣٠١٧شيماء نور دمحم احمد١٧٠٢٣ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٨٥٨٤٠٢٦٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٨عهد عمرو سيد احمد١٧٠٢٤ ٥٧

٦٨٣٤.٥٤٥٣٩.٥٢٣٢١٥.٥٣٥.٥١٦فادية عبدالعزيز عبد العزيز حافظ١٧٠٢٥ ٤٥

٦٧٣١٥١.٥٣٨.٥٢٣٩١٥.٥٣٥١٦فرحه دمحم خليل عبدهللا١٧٠٢٦ ٥١

٧٤٣٠٤٨٣٢٢٣٤.٥١٥٤٠١٨.٥كرستين ماجد وديع راغب١٧٠٢٧ ٥٠.٥

٧٣٣٢٥٠٣٩٢٤٢١٥٣٧١٧محاسن دمحم اسماعيل دمحم١٧٠٢٨ ٤٨

٦٣٣٠٤٨٣١.٥٢١٧.٥١٥٣٥١٥.٥منه علي غريب على١٧٠٢٩ ٤٥

٥٣٢٣٤٥٣٠١٩٦١١.٥٣١١٥.٥منه هانى عبدالرحيم سليمان١٧٠٣٠ ٤٥

٦٠٣٠٥١.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٣.٥١٨نجوي علي دمحم دمحم١٧٠٣١ ٥٤

٦٧.٥٣١.٥٥١.٥٣٩.٥٢٣٨١٥٣٦١٧.٥ندى عالء سعد عبدالقادر١٧٠٣٢ ٤٨

٧٤٣٠٥٠٣٧٢٣٧.٥١٥٣٥.٥١٥.٥ندي عماد عطية قطب١٧٠٣٣ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٥٥٨٣٩.٥٢٦٤.٥١٥٣٧.٥١٧ندى دمحم عبدالحميد حسن١٧٠٣٤ ٥٨.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٩١٦نورهان حسن دمحم جمعة١٧٠٣٥ ٤٨.٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٩٣٧٢٣٧١٥٣٧١٥.٥هالة عادل الشحات جودة١٧٠٣٦ ٥٠

٧٦٣٧.٥٥٩٣٩٢٧١.٥١٥٣٨١٩.٥همسة محمود عبدالحميد غريب١٧٠٣٧ ٦٠

٦٥.٥٣٠٤٥٢٢٢١٠١٢٣٨١٦.٥ياسمين احمد مبارك عسران١٧٠٣٨ ٤٧.٥

٤٣٢٦٣٥.٥٣٠١٧٢٠٣٠١٦شريف سيد ابوالفضل اسماعيل٢٢٧٩٢ ٣٧.٥

٤٣٢٦٣٧.٥٣٤.٥١٧٢٠٢٣١٥معاذ خضري دمحم احمد٢٢٧٩٣ ٣١

٥٢٣٠٤٥٣٥١٩٧.٥٠٣٠١٧زكرى السيد محمود ابراهيم٢٢٧٩٤ ٣٥.٥
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فايد ابوسلطان االعدادية الجديدة المشتركةاالدارة المدرسة
٦٩.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٩.٥١٥٣٣١٦احمد حسن سليمان دمحم سالم١٧٠٣٩ ٦٠

٧١.٥٣٤.٥٤٩٣٧.٥٢٤٥.٥١٥٣٦١٦.٥احمد حسنى احمد عباس احمد١٧٠٤٠ ٥٣

٧٤٣٤.٥٥٠٤٠٢٥٥١٥٣٥١٦.٥اسالم سعيد صابر دمحم حسين١٧٠٤١ ٥٦.٥

٦٢.٥٣٠٤٧٣٠٢١٩١٥٣٢.٥١٦.٥حسام على سند محود مرسي١٧٠٤٢ ٤٩.٥

٧١.٥٣١٥٤٣٧٢٤٦.٥١٥٣٨١٥.٥عادل ايمن عادل السيد١٧٠٤٣ ٥٣

٧٧.٥٣٤٥٢.٥٣٥٢٥١١٥٣٩١٦.٥كريم طارق على حسين١٧٠٤٤ ٥٢

٧٠.٥٣٠٤٩.٥٣٦٢٣٩١٥٣٨١٥معتصم على دمحم ابراهيم خليل١٧٠٤٥ ٥٣

٦٦٢٥٤٥٢٣.٥٢٠٤.٥١٢.٥٣٢.٥١٥يوسف هانى يوسف عبدالعزيز عنتر١٧٠٤٦ ٤٥

٧٧.٥٣٢.٥٥٦٣٧٢٥٩١٥٣٩١٦اماني عبدالناصر دمحم زيدان١٧٠٤٧ ٥٦

٧٤.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٥٣٨١٧بسمله دمحم عبدالجواد دمحم مصري١٧٠٤٨ ٥٨.٥

٧١.٥٣٢.٥٥٥٣٨٢٥٤.٥١٥٣٩١٦.٥دعاء رضا شوقي سليمان١٧٠٤٩ ٥٧.٥

٦٦٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٠١٥٣٨١٦.٥روحيه حسين صالح بنداري١٧٠٥٠ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٤٠١٧شهد دمحم فاروق زيدان عمران١٧٠٥١ ٦٠

٦٥٣٨.٥٥١٣٠٢٣٩.٥١٥٣٦١٦.٥شهد دمحم محمود عبدالرحمن١٧٠٥٢ ٥٥

٧٦٣٩٥٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٥٣٦.٥١٨.٥مريم سمير عبيد احمد حمدان١٧٠٥٣ ٥٦

٧٧٣٧٤٩.٥٣١٢٤٧.٥١٦٣٥١٨.٥مريم عاطى سعدهللا دمحم١٧٠٥٤ ٥٣

٧٥٣٩.٥٥٧٣٥.٥٢٦١.٥١٥٣٣١٨.٥ندى اسامه عبدالنعيم سالم١٧٠٥٥ ٥٤.٥

٥٣٣٠٤٥٢٢٢٠١.٥١٥٣٢١٧نسمة محمود دمحم موسى١٧٠٥٦ ٥١.٥

٧٠.٥٣٤٤٧.٥٣٢.٥٢٣٠.٥١٥٣٧١٨هاجر ابراهيم شحته دمحم دمحم١٧٠٥٧ ٤٦
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فايد فايد الرسمية االعدادية لغاتاالدارة المدرسة
٧٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠٢٣٣١٧٣٤.٥١٦.٥احمد كمال  ذكي محمود٢١٩٥١ ٥٠

٧٧.٥٣٦٥٠.٥٣١.٥٢٥١.٥١٦.٥٣٤١٥.٥احمد متولي زيدان محمود٢١٩٥٢ ٥٦

٧٤.٥٣٧.٥٥٢٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٦.٥١٧.٥السيد دمحم السيد على٢١٩٥٣ ٥٨

٧٤٣٧٥٤.٥٣٧٢٥٩.٥١٥٣٩١٧.٥بيشوي  عادل  سعيد  جرجس٢١٩٥٤ ٥٧

٧٠٣١.٥٥١٣٢.٥٢٣٨.٥١٥٣٣١٦سيد محمود السيد على٢١٩٥٥ ٥٣.٥

٧٦.٥٣٨٥٤.٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٥٣٩١٧.٥عبدالرحمن غنيم ابراهيم محمود٢١٩٥٦ ٥٩

٧٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٦٥.٥١٧٣٩١٩علي  احمد  علي  خامس٢١٩٥٧ ٦٠

٧٨٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٦.٥٣٦.٥١٨علي حسن عبدالمجيد احمد٢١٩٥٨ ٦٠

٧٦.٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٩١٥.٥٣٠١٥.٥عمر طارق ابراهيم الكفراوي٢١٩٥٩ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٥١٥.٥٣٥١٨عمر دمحمي مبارك طه٢١٩٦٠ ٦٠

٧٨.٥٣٦٥٥٣٧.٥٢٦٥.٥١٥.٥٣٦١٨غريب  ايمن  بدوي  عمر٢١٩٦١ ٥٨.٥

٦٩٣٨٥٢٣٧٢٥٥١٦٣٩١٧.٥كيرلس هانى سعيد حكيم٢١٩٦٢ ٥٩

٧٦.٥٣٧.٥٥١.٥٣٨٢٦٢.٥١٦.٥٣١.٥١٦ماجد دمحم ابراهيم صقر٢١٩٦٣ ٥٩

٧٤.٥٣٧.٥٥٠.٥٣٨.٥٢٥٩١٥٣٢١٦.٥دمحم  احمد  دمحم دمحم٢١٩٦٤ ٥٨

٧٤٣٩٥٦.٥٤٠٢٦٩.٥١٥٣٧١٧.٥دمحم تامر حسن ابراهيم٢١٩٦٥ ٦٠

٧٠٣٤.٥٥٠٣٥.٥٢٤٥.٥١٥٣٤.٥١٧دمحم جمال عيسى نصر هللا٢١٩٦٦ ٥٥.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٦٢١٥٣٤١٨دمحم عبده مصطفى  حسن٢١٩٦٧ ٥٩

٧٧٤٠٥٥.٥٤٠٢٧٢.٥١٥٣٥.٥١٨دمحم على خبير عبدالسالم٢١٩٦٨ ٦٠

٧٦.٥٣٧٤٧.٥٣٩.٥٢٥٩١٥٣٧١٨محمود  وهبه  دمحم  دمحم٢١٩٦٩ ٥٨.٥

٧٤٣٩٥٣٣٨.٥٢٦٣.٥١٦٣٤١٨مروان ابراهيم دمحم زكى٢١٩٧٠ ٥٩

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٤١٥٣٧١٨مصطفى  عبدالنبي   شاكر  عبد الحميد٢١٩٧١ ٥٩

٧٤.٥٣٨٥٤٣٨٢٦٣.٥١٦٣٥.٥١٧.٥مصطفي دمحم غنام احمد٢١٩٧٢ ٥٩

٧٨٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٦٣٦.٥١٧مصطفى محمود عطية هللا محمود٢١٩٧٣ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٦٢٧١١٧٣٨١٨يوسف علي دمحم السيد٢١٩٧٤ ٥٩

٦٧.٥٣٢٥٣.٥٣٠٢٣٧.٥١٥٣٤.٥١٧.٥اروي مصطفى غريب حامد٢١٩٧٥ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٨.٥٤٨.٥٣٠٢٥٣.٥١٥٣٢١٥.٥بسمله احمد محمود جيالني٢١٩٧٦ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٧٣٩١٨تقى احمد دمحم دمحم٢١٩٧٧ ٦٠

٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٧١٦.٥رنا محمود دمحم عبدالعليم٢١٩٧٨ ٦٠

٧٨.٥٣٩٥٤٣٩٢٧٠.٥١٥٣٧.٥١٦.٥روان دمحم ابو الصفي دمحم٢١٩٧٩ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٦.٥٣٧.٥٢٧٢.٥١٥٣٦١٥رويدا ابراهيم عايد سالمة٢١٩٨٠ ٦٠

٧٨٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٥١٦.٥٣٨١٦شهد سمير محمود دمحم٢١٩٨١ ٦٠
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٧٧٣٩.٥٥٦.٥٣٩٢٧١١٦٤٠١٥.٥كاترين امير ماهر كحيل٢١٩٨٢ ٥٩

٧٩٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٧١٦.٥كنزى جمال الدين احمد على٢١٩٨٣ ٦٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٥٣٥٢٦٦١٦.٥٣٧.٥١٥مروة السيد سليمان دمحم٢١٩٨٤ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٢٣٣٢٥٩.٥١٧٣٥.٥١٦مريم محمود حسين عبدالعظيم٢١٩٨٥ ٦٠

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٥١٦٣٧١٦.٥ملك السيد عبدالفتاح احمد٢١٩٨٦ ٦٠

٧٧.٥٣٥٥٢٣١٢٥٥.٥١٦.٥٣٧١٦.٥مي  دمحم  عبدالستار  علي٢١٩٨٧ ٦٠

٧٨.٥٣٨٥٥٤٠٢٧١.٥١٦.٥٣٧.٥١٦نادين جمال الدين الحسينى كساب٢١٩٨٨ ٦٠

٧٩٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٥.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥ندى احمد احمد سالم٢١٩٨٩ ٦٠

٧٥٣٧.٥٤٧٣٠.٥٢٤٧١٥.٥٣٧.٥١٦.٥نورهان احمد صاوي ثاني غنام٢١٩٩٠ ٥٧

٧٧٣٨٥٤٢٣.٥٢٥١.٥١٦.٥٣٧.٥١٧نورهان اسامة سليمان محمود٢١٩٩١ ٥٩
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القنطرة غرب  احمد عرابى االعدادية بنيناالدارة المدرسة
٦٠٣٦٤٩٣٤٢٢٧١٥٣٨١٧ابانوب ارميا القس بولس ميخائيل١٧٠٥٨ ٤٨

٥٩٣٨٤٥.٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٢٣٣١٦ابانوب روماني نجيب سراج١٧٠٥٩ ٤٥.٥

٧٠٣٩٥٤٣٨.٥٢٥٤١٦٤٠١٨.٥ابرام فريح شوقى فرج١٧٠٦٠ ٥٢.٥

٥٤.٥٣٣.٥٥٠٣٠٢١٤١٥٣١.٥١٦.٥ابراهيم السيد احمد دمحم١٧٠٦١ ٤٦

٦٢.٥٣٨٥٣.٥٣٥.٥٢٤٠١٥٣٨١٧ابراهيم جرجس سامي سيحه١٧٠٦٢ ٥٠.٥

٤٤.٥٣٢.٥٤٦٣٠١٨٩.٥١٦٢٦١٦ابراهيم دمحم على دمحم رويشد١٧٠٦٣ ٣٦.٥

٧٤.٥٤٠٥٢.٥٣٦.٥٢٥٤١٨٣٤.٥١٧احمد ابراهيم السيد حسن١٧٠٦٤ ٥٠.٥

٦٧٣٧٥٠٣٩٢٤٨١٥٣٨١٦احمد ابوالحسن دمحم السيد دمحم١٧٠٦٥ ٥٥

٧٦.٥٣٩٥٤٣٩.٥٢٦٨١٧٣٧.٥١٧احمد السيد عبدالمجيد محمود١٧٠٦٦ ٥٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٧٣٧١٨.٥احمد حسن عيد حميد١٧٠٦٧ ٥٩

٧٠.٥٣٩٥١.٥٣٩٢٥٠.٥١٥٣٢.٥١٧.٥احمد حسين عبدالسالم حسين١٧٠٦٨ ٥٠.٥

٤٨٣٠٤٥٢٣.٥١٩١.٥١٥٣٤١٦احمد زهير فادي زهير١٧٠٦٩ ٤٥

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٥١٥٣٨١٦احمد سامي سليمان سالم سليم١٧٠٧٠ ٥٩

٤٢.٥٣٠٤٥٣٠١٨٢.٥١٣.٥٣٠١٥احمد سامي عبدالجواد جوده١٧٠٧١ ٣٥

٧٤٣٩٥٨.٥٤٠٢٦٣.٥١٥٣٦١٦.٥احمد سالمه امين سلمي١٧٠٧٢ ٥٢

٥٣.٥٣٥٥٥.٥٣٦٢٣٣.٥١٥٣٣.٥١٦احمد سالمه دمحم سالمه١٧٠٧٣ ٥٣.٥

٥٣.٥٣٧٥١.٥٣٩.٥٢٢٣١٥٣٥١٦.٥احمد طارق زكي رجب١٧٠٧٤ ٤١.٥

٤٢.٥٣٢.٥٤٥٢١١٧٩١٥٢٦١٦احمد عادل عبدالباسط السيد١٧٠٧٥ ٣٨

٧٠٣٦٥٥٣٨٢٥١١٥٣٠١٥احمد عطيه دمحم عطيه١٧٠٧٦ ٥٢

٧٦٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٣١٧.٥٣٤.٥١٦.٥احمد على احمد ابراهيم سالم١٧٠٧٧ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٤.٥١٥٣٧١٧.٥احمد علي سليمان سالم١٧٠٧٨ ٥٧.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٢.٥١٩٩١٣٣٠١٨احمد فايق احمد السيد١٧٠٧٩ ٤٥

٥٠٢٥٣٦٣٢١٨٨١٣٣٢١٦.٥احمد فتحى السيد عطيه١٧٠٨٠ ٤٥

٦٧٣٥٣٧.٥٣٥٢٢٠١٢.٥٣٧١٦.٥احمد ماجد عبدالمنعم دمحم١٧٠٨١ ٤٥.٥

٦٧٣٤.٥٤٨.٥٣٨.٥٢٤٤.٥١٥٣٣١٦احمد ماهر القطب متولى١٧٠٨٢ ٥٦

٦٣.٥٣١٣٨٣٤.٥١٩٩١١٣٢١٥احمد دمحم كامل عشاوى١٧٠٨٣ ٣٢

٧٧٣٨٥٣.٥٤٠٢٦٣١٥٣٣١٧احمد محمود عوض حمص١٧٠٨٤ ٥٤.٥

٤٤٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٧٣١٣٣٢١٥احمد محمود دمحم دمحم نجم١٧٠٨٥ ٣٧

٧٠.٥٣٦٥٠٣٨٢٤٤١٥٣٧١٧.٥ادم علي دمحم قنديل١٧٠٨٦ ٤٩.٥

٦٧.٥٣٥٤٥.٥٣٤٢٣٠١٥٣٣.٥١٦.٥ادهم كحالوى عثمان ابوالقاسم١٧٠٨٧ ٤٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧١٥٣٤١٧اسامة عدلى الفولى عبدالحافظ١٧٠٨٨ ٥٤.٥
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٧١.٥٣٨٥٠.٥٣٩.٥٢٥٥١٥٣٨١٧اسالم علي عبدالرحمن دمحمين١٧٠٨٩ ٥٥.٥

٧١٣٧٥٠.٥٣٨.٥٢٥١١٥٣٨١٨.٥اسالم دمحم دمحم عبدالسالم١٧٠٩٠ ٥٤

٦١.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٨.٥٢٢٥١٥٣٤١٥السيد علي احمد دمحم١٧٠٩١ ٤٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٤.٥٤٠٢٦٠.٥١٥٣٧١٨السيد دمحم سليمان حميد١٧٠٩٢ ٥٥

٧٩٣٨٥٦٤٠٢٧١١٥٣٧١٧السيد دمحم دمحم سلمي١٧٠٩٣ ٥٨

٧٧.٥٣٨٥٦٤٠٢٦٦.٥١٥٣٩.٥١٥انطون جوزيف تركي انجليزي١٧٠٩٤ ٥٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣١٢٠٣.٥١٣٣٢.٥١٣.٥بالل رفاعي عبدالرحيم دمحم١٧٠٩٥ ٤٥

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٤٠٢٦٧١٥٣٧١٥.٥بالل فتحى عبده دمحم١٧٠٩٦ ٥٥

٧١٣٧٥٢٣٣.٥٢٤٩.٥١٥٣٧١٥بيشوي اليه فوزي نسيم١٧٠٩٧ ٥٦

٧٢.٥٣٣.٥٥٢.٥٤٠٢٥٤١٥٣٨١٦بيشوي ايليا القس بولس ميخائيل١٧٠٩٨ ٥٥.٥

٧٧٣٧٥٦٣٩٢٦٧.٥١٦٣٨.٥١٥بيشوي محب فؤاد كامل١٧٠٩٩ ٥٨.٥

٤٥.٥٢٦٤٦.٥٣٥١٩٨١٢.٥٣٧١٥جرجس عادل زكري بخيت١٧١٠٠ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٨٤٠٢٦٧١٥٣٨١٥جرجس منصور غنى شحاته١٧١٠١ ٥٤.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٤١٩٢.٥١٢٣٠١٥جالل حسن عبدالفتاح السيد١٧١٠٢ ٣٧

٧٠٣٦٥١٣٩٢٤٢١٥٣٨١٥جورج يوسف سمير نصحى١٧١٠٣ ٤٦

٤٦٣٠.٥٣٧.٥٣٢.٥١٨١.٥١٣.٥٣٨١٥جوزيف فادى فرج هللا نخلة١٧١٠٤ ٣٥

٥٤٣٣.٥٤٥٣٣.٥٢٠٤١٥٣٧١٥جون عوض عبدهللا عطية١٧١٠٥ ٣٨

٧٨٣٨٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٥٣٩١٦حاتم عاطف احمد احمد١٧١٠٦ ٦٠

٧٣.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٥٩١٥٣٥١٥حسام سمير دمحم غنيم الجندى١٧١٠٨ ٥٣

٧٦.٥٣٨.٥٥٤.٥٤٠٢٦١١٥٣٥١٧حسن عمرو حسني حسن١٧١٠٩ ٥١.٥

٣٣١١.٥١٥٠٧٤.٥١٢.٥٣٧.٥١٦.٥حسن محمود احمد يوسف عشرى١٧١١٠ ١٥

٥٠٣٣.٥٣٨٣٣.٥١٩٢.٥١٢.٥٣٦١٥حسن يسري دمحم عبدهللا١٧١١١ ٣٧.٥

٧٥٣٦٤٨٤٠٢٣٧١٥٣٨١٦حسين دمحم احمد عبدالرحمن١٧١١٢ ٣٨

٧٦.٥٣٨.٥٤٩.٥٤٠٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٥.٥حسين دمحم احمد مهدى١٧١١٣ ٤٥

٧٢٣٤.٥٥٠٣٨٢٤٦.٥١٥٣٠١٥.٥حمدي دمحم دمحم دمحم١٧١١٤ ٥٢

٥٠.٥٣١٣٧٣٧١٩١.٥١١.٥٢٦١٥خالد احمد لطفي طنطاوي١٧١١٥ ٣٦

٦٣٣٠٤٦.٥٣٦٢٢٠.٥١٥٣٥١٥.٥خالد عبدالرازق خليفة احمد١٧١١٦ ٤٥

٧٦٣٦.٥٥٦.٥٤٠٢٦٠.٥١٥٣٥١٥خالد مجدي جميل عجمي١٧١١٧ ٥١.٥

٦٧.٥٣٢.٥٣٨٣٥.٥٢١٨.٥١٥٣٠١٦.٥خالد دمحم فتحى احمد محمود على١٧١١٨ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٤١٥٣٦١٦خالد ناجى احمد دمحم اسماعيل١٧١١٩ ٥٧

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٤١٥٣٧.٥١٥دوماديوس زكريا سولایر صليب١٧١٢٠ ٥٨

٥١٣٦٤٥٣٥٢١٢.٥١٣.٥٣٧١٥ديفيد ماجد بركات جرجس١٧١٢١ ٤٥.٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٦٩٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٤٣٠.٥٣٧٣١.٥٢٠٨١٣.٥٣٦١٥.٥رامى جمعه عبدالسميع على١٧١٢٢ ٤٥

٦١.٥٣١٤٦.٥٣٠٢١٦١٥٣٨١٥.٥رامي سمير فاروق القمص ميخائيل١٧١٢٣ ٤٧

٦٣٣٠٣٨.٥٣٠٢١٠.٥١٣٣٦١٥رحيم عفو فزاع رحيم١٧١٢٤ ٤٩

٦٥٣١٤٦٣٣٢٢٢.٥١٥٤٠١٥ريمون امير فؤاد بطرس١٧١٢٥ ٤٧.٥

٤٦٣٠٣٧.٥٣٠١٨٨.٥١٣.٥٤٠١٦.٥زغلول عاطف سعد مينا١٧١٢٦ ٤٥

٦٠٣٤.٥٤٦.٥٣٣٢١٩١٠٣١.٥١٥زياد احمد لمعي احمد١٧١٢٧ ٤٥

٧٣.٥٤٠٥٥.٥٣٧.٥٢٥٩.٥١٥٣٤.٥١٦.٥زياد ادهم مخيمر ابوزيد١٧١٢٨ ٥٣

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٥٣٦.٥١٧.٥زياد صالح سالمان جمعة١٧١٢٩ ٥٩.٥

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٨١٥٣٨١٧.٥زياد دمحم حسني عبداللطيف١٧١٣٠ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٧١٧.٥سالم سالمان سليمان محمود سليمان١٧١٣١ ٦٠

٤٧.٥٣١٣٧٢٠١٨٤.٥١٠.٥٣٧١٥سالم دمحم سالم فايز حسن١٧١٣٢ ٤٩

٧٠.٥٣٧.٥٥٣٣٧٢٥١١٥٣٦.٥١٦.٥سامي صبحي عبدالغني حسن حسين١٧١٣٣ ٥٣

٧٠.٥٣٥٥٦٣٧٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٥.٥سليمان عادل سليمان سلمى١٧١٣٤ ٥٣

٧٠.٥٣٤٥٢٣١٢٤١.٥١٥٣٠١٦.٥سليمان دمحم احميدان دمحم١٧١٣٥ ٥٤

٦٦.٥٣٥٤٩.٥٣١٢٣٠١٥٣١١٥.٥سليمان دمحم سليمان دمحم خالد١٧١٣٦ ٤٨

٧٦٣٦٥١.٥٣٥.٥٢٥٥١٥٣٦.٥١٧سيد دمحم سيد عطوه١٧١٣٧ ٥٦

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠٢١٠.٥٣٢.٥١٦.٥سيف الدين السيد محمود السيد١٧١٣٨ ٤٦

٦٠٣٠٤٥.٥٢٢٢٠٤.٥١١٣٦.٥١٧.٥شهاب فهمى نورالدين جالل١٧١٣٩ ٤٧

٦٩٣٧٤٥٣٦.٥٢٤٤١٥٣٨١٧عادل احمد سالم دمحم١٧١٤٠ ٥٦.٥

٤٦.٥٣٠٣٨٣٠١٩٠.٥١٢٣٣١٥.٥عادل ناجح حنا شحاته١٧١٤١ ٤٦

٧٦٣٥.٥٥٥٣٦٢٦٠.٥١٥٣٥.٥١٧عبدالرحمن احمد حسين سالم١٧١٤٢ ٥٨

٦٥٣٢.٥٤٥٣٢.٥٢٢٦١٥٣٥.٥١٦.٥عبدالرحمن اشرف حسن احمد١٧١٤٣ ٥١

٧١٣٤.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٢.٥١٥٣٩١٧عبدالرحمن السيد السيد قنديل١٧١٤٤ ٥٢

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٨.٥١٥٣٧١٧عبدالرحمن سالم دمحم سالم١٧١٤٥ ٥٩

٤٢٣٠٤٥٢١.٥١٨٤١٢٢٥١٣عبدالرحمن سعد الدين محمود دمحم١٧١٤٦ ٤٥.٥

٦٥٣٧٤٥٣٠٢٢٦١٥٣٢.٥١٨عبدالرحمن سعيد احمد حسن١٧١٤٧ ٤٩

٦٩٣٣.٥٥٠٣٠٢٤٠.٥١٥٣٥١٧.٥عبدالرحمن شوقي دمحم حسين١٧١٤٨ ٥٨

٦٤٣٤٤٧.٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٥١٦عبدالرحمن صابر عبد الرحيم جاد١٧١٤٩ ٤٩

٥٣٣٠٤٥٢٠٢٠٠١٢.٥٣٥١٦.٥عبدالرحمن عبد الحليم سعيد عبدالرحمن١٧١٥٠ ٥٢

٧٦٣٣.٥٥٢٣٦٢٤٩١٥٣٧١٥عبدالرحمن عبد العليم سعد دمحم١٧١٥١ ٥١.٥

٧٣٣٥.٥٤٩.٥٤٠٢٥٤١٥٣٩١٥عبدالرحمن عمر دمحم سلمي١٧١٥٢ ٥٦

٧٠.٥٣٦٥٠.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٥٣٨١٥عبدالرحمن مؤمن عدلى عطيه١٧١٥٣ ٥٥
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٥١٣٠٥٠٣٤.٥٢١٠.٥١٣٣٦١٥عبدالرحمن ياسر صادق عبدالمجيد١٧١٥٤ ٤٥

٤٨٢٤٣٨٣٠١٧٨١١.٥٣٠.٥١٥.٥عبدهللا حلمى السيد حسن١٧١٥٥ ٣٨

٦٥.٥٣٣.٥٥٠٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٤١٥عبدهللا رجب فوزي هالل١٧١٥٦ ٤٥

٧٩٣٨.٥٥٩٣٨.٥٢٧٣١٥٣٨١٥عبدهللا عباس عبد الفتاح عباس١٧١٥٧ ٥٨

٦٤٣١٤٧٣٢.٥٢١٩.٥١٥٣٢١٥عبدهللا عصام الدين خلف دمحم١٧١٥٨ ٤٥

٧٥.٥٣٨٥٤٣٧٢٥٨.٥١٥٣٩١٧عبدهللا على يونس السيد١٧١٥٩ ٥٤

٧٦٣٩٥٣.٥٣٨٢٥٧١٥٣٨.٥١٦.٥عبدهللا عمر عبدهللا عبد المجيد١٧١٦٠ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٥٣٨٢٦٦.٥١٥.٥٣٥١٧عبدهللا دمحم عبد المقصود قاسم١٧١٦١ ٥٧.٥

٦٧٣٢٤٦٣٠٢٢٢.٥١٥٣٨١٧.٥عبدهللا دمحم دمحم البكري١٧١٦٢ ٤٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٥١٥٣٩١٧.٥عبدهللا دمحم يوسف حسن١٧١٦٣ ٥٩

٤٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٣٣٨١٦.٥عدلي موريس عدلي حليم١٧١٦٤ ٤٥

٤٧.٥٣٢٤٥.٥٣٣٢٠٣١٢.٥٣٥١٥عالء عبدالعزيز دمحم غازي شاهين١٧١٦٥ ٤٥

٧٧٣٧.٥٥١٣٨.٥٢٥٧.٥١٥٣٨١٥.٥على احمد دمحم دمحم بغدادى١٧١٦٦ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٧.٥٥٥٣٧٢٥٦١٥٣٢١٥.٥على ايمن على سالم١٧١٦٧ ٥٣

٤٤.٥٣٠٤٥٣٠١٩٥١٢.٥٣١١٦.٥على رمضان السيد حسن١٧١٦٨ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٩٥٣٣٦.٥٢٦٢١٥٣٨١٦.٥على لباد دمحم سالم١٧١٦٩ ٥٧

٧٧٣٥.٥٤٨٣٨٢٥١١٥٣٨١٦.٥على دمحم عباده سالمة١٧١٧٠ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧٢٥٦١٥٣٥١٦على دمحم دمحم سالم وهدان١٧١٧١ ٥٤.٥

٧٣٣٣٤٥٣٨٢٤٥١٥٣٦١٥.٥عمار ياسر سالمة مسلم١٧١٧٢ ٥٦

٧٥.٥٣٦٤٥٣٤.٥٢٤٣.٥١٥٣٧١٦عمر بدوي جالل دمحم١٧١٧٣ ٥٢.٥

٧٥.٥٣٣٤٨.٥٣٥٢٤٢١٥٣٣١٥عمر حامد دمحم حافظ١٧١٧٤ ٥٠

٧١.٥٣٤.٥٤٥٣٦٢٣٥١٥٣٦.٥١٥عمر حماده حسن فزاع١٧١٧٥ ٤٨

٦٣.٥٣٦٤٧.٥٣٤.٥٢٣٥.٥١٥٣٧١٥عمر عطا عبدالسميع علي١٧١٧٦ ٥٤

٧٤٣٦.٥٥١٣٧٢٥٧.٥١٥٣٧١٥عمر عماد الدين دمحم امين١٧١٧٧ ٥٩

٦٨٣٢.٥٤٥.٥٣٢٢٢٩١٥٣٤.٥١٥.٥عمر دمحم سليمان دمحم١٧١٧٨ ٥١

٧٥.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٤٠١٥٣٦١٥.٥عمر دمحم عبدالفتاح دمحم ابراهيم١٧١٧٩ ٤٨

٤٢٣٠٣١.٥٢٠١٧٠.٥١٢.٥٣٠١٥عمر هاشم محمود دمحم١٧١٨٠ ٤٧

٦٥٣٤.٥٥٠٣٣٢٣٦.٥١٥٣٦١٥عمرو خالد حمدي عبدالرحمن١٧١٨١ ٥٤

٧٥.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨٢٦٣.٥١٥٣٣.٥١٥عمرو خالد عبدالقادر عبد العال١٧١٨٢ ٥٩

٤٥.٥٣٢.٥٣٨.٥٢٠١٨٣.٥١١٣٠١٥عمرو صالح عبداللطيف فوزي١٧١٨٣ ٤٧

٦٧.٥٣٦٤٧٣٠٢٣٦.٥١٥٣٧١٦.٥عمرو محمود احمد دمحم ابراهيم١٧١٨٤ ٥٦

١٠.٥٠٤٠.٥٣٥١١.٥٣٩.٥١٥فادي كرم بسيط غالي١٧١٨٥ ٢٠
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٤٧٢٥٤٥.٥٢٣.٥١٨٨١٢٣١١٥فارس دمحم عبدالعال عبد اللطيف١٧١٨٦ ٤٧

٧٧.٥٣٩٥٧٤٠٢٧١.٥١٥٣٤.٥١٦فتحي خالد عبده دمحم عبده١٧١٨٧ ٥٨

٧٨.٥٣٨٥٩٣٨.٥٢٧٣١٥٣٦١٧.٥فتحي دمحم فتحي صبري١٧١٨٨ ٥٩

٧٣.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٥٧١٥٣٩.٥١٦كبريانوس بطرس فوزي سعيد١٧١٨٩ ٥٥

٧٥٣٥.٥٥٠.٥٣١٢٤٦١٥٣٤١٥.٥كريم احمد شوقى طماوى١٧١٩٠ ٥٤

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٥.٥١٥٣٧١٧.٥كريم جمال سالم دمحم سالم١٧١٩١ ٥٩.٥

٧٣.٥٣١.٥٤٦.٥٣٦٢٣٥.٥١٥٣٧١٧كريم سمير دمحم على١٧١٩٢ ٤٨

٧٠٣١.٥٤٨٣٧٢٣٦.٥١٥٣٤١٦.٥كريم فتحي سعد دمحم١٧١٩٣ ٥٠

٧٦.٥٣٨٥٩.٥٣٩.٥٢٧٣١٥٣٧١٧كريم قدري شوقي الطنطاوي١٧١٩٤ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٨٥٧٣٧٢٦٧.٥١٥٣٧١٨كريم مدحت زكى الشين١٧١٩٥ ٥٩

٧٨.٥٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٧٢١٥٣٩.٥١٦.٥كيرلس بخيت جاد سمعان١٧١٩٦ ٥٩.٥

٧٦٣٩٥٧٣٩.٥٢٧٠١٥٣٩.٥١٦.٥كيرلس جرجس نجيب بشاي١٧١٩٧ ٥٨.٥

٧١٣٩٥١.٥٣٦.٥٢٤٨١٥٣٨.٥١٧كيرلس رافت مقار رفلة١٧١٩٨ ٥٠

٧٧٣٩٥٨.٥٣٨.٥٢٧٠١٥٣٨.٥١٨كيرلس روماني سليمان ابراهيم١٧١٩٩ ٥٧

٧٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٩١٨كيرلس عادل فرج اسطفانوس١٧٢٠٠ ٥٦

٦٩٣٧٥٦٣٨٢٥٣١٥٣٨١٥كيرلس قوص يواقيم لوندى١٧٢٠١ ٥٣

٦٠٣٠٤٧٣٧٢١٩١٥٣٦.٥١٥.٥كيرلس نادي عيد ايليا١٧٢٠٢ ٤٥

٧٦٣٨٥٥.٥٣٨٢٦٢.٥١٥٣٤.٥١٥.٥مؤمن جمال عبدالعال عبد الودود١٧٢٠٣ ٥٥

٤٥.٥٢٢٤٥٣٥١٨٥.٥١٣٣٠١٥مؤمن حامد عبده دمحم حراز١٧٢٠٤ ٣٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٨١٥٣٨١٥.٥ماريو عيد موريس بشاره١٧٢٠٥ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٦.٥١٥٣٧.٥١٦ماريو مجدي نصري حليم١٧٢٠٦ ٥٥.٥

٧٤٣٨٥٥٣٩.٥٢٦١.٥١٥٣٨١٦دمحم ابراهيم سليمان حسن١٧٢٠٧ ٥٥

٧٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٦٩١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم ابراهيم عيد حميد علي١٧٢٠٨ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٠١٥٣٧١٥دمحم ابو السعود دمحم عبدالجواد١٧٢٠٩ ٥٦

٧٣.٥٣٤٥٣.٥٣٧٢٥٢.٥١٥٣٤١٦دمحم احمد ابراهيم دمحم١٧٢١٠ ٥٤.٥

٥٠.٥٣١.٥٤٨٣٦.٥٢١١.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم احمد حجازي عبدالرحمن١٧٢١١ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٨٣٨٢٧٠١٥٣٩١٦دمحم احمد سليمان سلمي١٧٢١٢ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٤٥.٥١٥٣٤.٥١٥.٥دمحم احمد سليمان محمود١٧٢١٣ ٤٨.٥

٦٨٣٦٤٨.٥٣٣.٥٢٣٤١٥٣١١٥دمحم احمد دمحم على١٧٢١٤ ٤٨

٧٢.٥٣٠٤٦٣٢٢٣٧١٥٣٢١٥دمحم اسامة رشاد عامر١٧٢١٥ ٥٦.٥

٧١.٥٣٤.٥٥٨.٥٤٠٢٦٠١٥٣٠١٧دمحم اسامة سالمان سالم١٧٢١٦ ٥٥.٥

٥٤٣٠٤٧٣١.٥٢٠٧.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم اشرف محمود السيد١٧٢١٧ ٤٥
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٧٦.٥٣٥٥٤٣٢.٥٢٤٨١٧.٥٣٣١٥دمحم السيد شحاته السيد١٧٢١٨ ٥٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٨٣٨١٥.٥دمحم السيد دمحم شلبي١٧٢١٩ ٥٩

٧٣٣٤٥٢.٥٣١٢٤٦١٩٣٤.٥١٥دمحم الشافعي فتحي محمود١٧٢٢٠ ٥٥.٥

٧١٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٣٥١٨٣٥.٥١٥.٥دمحم ايمن السيد النبوى١٧٢٢١ ٤٥

٤٨.٥٣٢٤٩٣٠٢٠٥١٦٣٣.٥١٥دمحم حارس خلف حسين١٧٢٢٢ ٤٥.٥

٤٩٣٤٣٨٢١١٨٧١٧.٥٣٣١٥دمحم خالد صديق ابراهيم١٧٢٢٣ ٤٥

٥٤٣٦.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٧٣٥١٢.٥دمحم دسوقي مصطفي مامون١٧٢٢٤ ٤٦

٤٥.٥٢٥.٥٣٧.٥٢٢.٥١٦٤.٥١٦.٥٢٦١٥دمحم سيد شعبان دمحم سيد١٧٢٢٥ ٣٣.٥

٦٠٣٦.٥٤٨.٥٣٠٢٢٥١٨٣٧١٥دمحم سيد دمحم عبدالعزيز١٧٢٢٦ ٥٠

٧٢٣٩٥٩٣٩.٥٢٦٨١٨.٥٣٧١٥.٥دمحم صبري دمحم مسلم١٧٢٢٧ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٧١٥دمحم صالح هاشم حسن١٧٢٢٨ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٢١٨.٥٣٥.٥١٥دمحم عبدالصمد دمحم رضوان١٧٢٢٩ ٥٦

٦٦.٥٣٧٤٦.٥٣٠٢٣٣١٧٣٤.٥١٥دمحم عبدالناصر عبد العليم مجاهد١٧٢٣٠ ٥٣

٧٦.٥٣٩٥٨٣٨.٥٢٦٩١٧.٥٣٦١٦دمحم عدلي رشيد دمحم١٧٢٣١ ٥٧

٦٧.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٠٢٣٧.٥٢٠٣٧١٦دمحم عالء السيد احمد١٧٢٣٢ ٥٢

٦٦.٥٣٩٤٧.٥٣٠٢٣٦٢٠٣٧١٦دمحم على عبداللطيف على١٧٢٣٣ ٥٣

٧٧٣٩.٥٦٠٣٩.٥٢٧٣١٨٣٧١٦دمحم عيد دمحم مسلم١٧٢٣٤ ٥٧

١.٥١٠١٠١٥.٥١٥٣٠١٥دمحم مجدى محمود فؤاد رمضان١٧٢٣٥ ٣

٦٣.٥٣٦٤٥٣٠٢١٩.٥١٨٣٤١٥دمحم محسب احمد السيد١٧٢٣٦ ٤٥

٧٤٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦١١٩٣٤١٥دمحم محمود ابراهيم محمود١٧٢٣٧ ٥٦

٧١٣٨.٥٥٣٣٨.٥٢٥١١٥٣٤١٥دمحم محمود حسن عبدالرحمن١٧٢٣٨ ٥٠

٤٥٣٠٤٥.٥٣٦.٥٢٠٢١٥٣٠١٦دمحم محمود عبدالوهاب حيا هللا١٧٢٣٩ ٤٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٥٤١٥٣٨١٥دمحم مختار سيد صاوي١٧٢٤٠ ٥٤

٤٤٢٤.٥٣٤.٥٢٠١٥٩١٥٢٣١٥دمحم ممدوح عبدالحافظ احمد١٧٢٤١ ٣٦

٤٣٣١٣٤.٥٢٣١٦٩.٥١٣٢٥.٥١٥.٥دمحم ناصر على الدمحمي١٧٢٤٢ ٣٨

٦٣.٥٣٧٤٦٣٠٢٢١.٥١٥٣١.٥١٥.٥دمحم هاشم رضا عبدالنبى١٧٢٤٣ ٤٥

٦٠٣٦٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٠١٥دمحم ياسر حسن عبدهللا دمحم١٧٢٤٤ ٤٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٨٢٥٤.٥١٥٣٤.٥١٥.٥دمحم ياسر دمحم سليمان١٧٢٤٥ ٤٨

٦٠٣٣.٥٣٨٣٠٢٠٦.٥١٥٣٤١٥.٥دمحم ياسر نصار عبدالرحمن١٧٢٤٦ ٤٥

٦١.٥٣٨.٥٤٦٣٧.٥٢٣٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥دمحم يوسف على سليمان١٧٢٤٧ ٥٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٠١٥٣٦١٥محمود احمد ابراهيم احمد١٧٢٤٨ ٥٧.٥

٧٢٣٩٤٥.٥٣٤.٥٢٤٣١٥٣٧١٥محمود احمد السيد عطيه١٧٢٤٩ ٥٢
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٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٨.٥٢٧٣١٥٣٨١٥محمود احمد رحيل دمحم حسين١٧٢٥٠ ٥٧.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٨٣٨.٥٢٧٤١٥٣٦.٥١٦.٥محمود احمد علي عبدالجواد١٧٢٥١ ٥٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٤١٦.٥محمود احمد دمحم الطاهردمحم١٧٢٥٢ ٤٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨١٥٣٤١٦.٥محمود حمدى احمد يونس١٧٢٥٣ ٥٥

٦٩٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٦.٥١٥محمود سعودي محمود معبد١٧٢٥٤ ٤٥

٦٢٣١٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٣.٥١٥محمود سليمان عيد حميد١٧٢٥٥ ٣٧.٥

٧٢.٥٣٦٣٩٣١.٥٢٢٨١٥.٥٣٨١٧محمود عاصم توفيق عبدالرؤف١٧٢٥٦ ٤٩

٧٤.٥٣٨٥٠.٥٣٤٢٥٦١٥٣٣١٦محمود عبدالبصير يوسف عبد البصير١٧٢٥٧ ٥٩

٤٩.٥٣١٣٥٣٣.٥١٩٤١٥٣٣١٦محمود عز حسين احمد١٧٢٥٨ ٤٥

٤٨.٥٢٣٣٨٢٣.٥١٧٨١٢.٥٣٦١٥محمود عمر فوزى ابراهيم١٧٢٥٩ ٤٥

٤٧٢٤.٥٤٨٣٠١٩٤.٥١٢.٥٣١١٦محمود دمحم دمحم على بهنس١٧٢٦٠ ٤٥

٧١٣٦٥١.٥٣٦٢٥١.٥١٥٣٧١٦محمود دمحم محمود سليمان راحيل١٧٢٦١ ٥٧

٧٠.٥٣٩٤٩.٥٣٨٢٥١١٥.٥٣٤.٥١٦محمود ياسين سالم جودة١٧٢٦٢ ٥٤

٧٤٣٥.٥٤٨.٥٣٨٢٥١١٥٣٩.٥١٥مرقس سمير وديع فخري١٧٢٦٣ ٥٥

٦٥٣٧٤٥٣٦.٥٢٣٠.٥١٥.٥٣٤١٥مروان رضا عبدالعال ابراهيم على١٧٢٦٤ ٤٧

٧٥٣٩٤٨٣٩.٥٢٥٤.٥١٥.٥٣٣١٧مروان مصطفي عبدالجابر كريم١٧٢٦٥ ٥٣

٧٤٣٨٥٣.٥٤٠٢٦٢.٥١٨.٥٣٨١٧.٥مصطفى احمد محمود جودة١٧٢٦٦ ٥٧

٤٦.٥٣٠٣٩٣٠١٩٠.٥١٥٣٢١٢.٥مصطفى السيد ابو النصر دمحم١٧٢٦٧ ٤٥

٧١.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٩٢٥١.٥١٦.٥٣٨١٦.٥مصطفى رفعت ضاحى عبدالنعيم١٧٢٦٨ ٥٠

٥٠٣٠٤٥٣٢٢٠٢١٥٣٧١٦مصطفى عبدالسميع احمد لطفي عبدالميع١٧٢٦٩ ٤٥

٤١.٥٣٠.٥٤٥٣٣١٩٥١٣.٥٣٦١٥مصطفى مجدى فتحى احمد١٧٢٧٠ ٤٥

٦٥٢٦٤٩٤٠٢٢٥١٥٣٧١٥مصطفى نصر عبدالرسول السمان١٧٢٧١ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٦٨١٩٤٠١٨مكارى صموئيل جبره كندس١٧٢٧٢ ٥٦

٧٣٣٨.٥٥٥٤٠٢٦١١٩٤٠١٦مينا كرمي جرجس توماس١٧٢٧٣ ٥٤.٥

٥٢.٥٢٥.٥٣٥٢٣١٧٠١٦٣٥.٥١٢مينا ميخائيل كرنيالوس ميخائيل١٧٢٧٤ ٣٤

٧٦٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٠١٧٤٠١٥مينا هانى شاكر عبدالشهيد١٧٢٧٥ ٥٧.٥

٥٣٣٦.٥٤٥٣٤٢١٨.٥١٣٣٢١٥نصر دمحم كرم عبدالعزيز١٧٢٧٦ ٥٠

٦٥.٥٣٣.٥٤٧٣٧٢٣٤١٥.٥٣٨١٥هانى دمحم العبد سليمان حمدان١٧٢٧٧ ٥١

٦٠٣١٣٧.٥٣٦٢٠٩.٥١٣٣٠١٢.٥ياسين دمحم سالم عسران١٧٢٧٨ ٤٥

٦٢٣٠.٥٤٥٣٤٢١٦.٥١٥.٥٣٨.٥١٥يس جالل فرج هللا حكيم١٧٢٧٩ ٤٥

٧٢.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦١١٦٣٩.٥١٥يسى حسنى ابراهيم بخيت١٧٢٨٠ ٥٤

٧٢٣٣.٥٥٠٣٨٢٣٨.٥١٧.٥٤٠١٥يسى كريم خيرى بخيت.١٧٢٨١ ٤٥
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٦٠٣٣٤٥٢٢١٩٧١٢٢٥.٥١٥يوسف اشرف فضل هللا يونس عبدالتواب١٧٢٨٢ ٣٧

٧٨٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢.٥١٦.٥٣٨١٥يوسف السيد عباده سالمه١٧٢٨٣ ٥٧

٥٠٣٧.٥٥٢.٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٦.٥٣٦١٥يوسف حسن دمحم على١٧٢٨٤ ٤٨

٦٠٣٣.٥٥٥٣٦٢٣٢١٦.٥٣٠١٥يوسف سالمه الشحات عويمر١٧٢٨٥ ٤٧.٥

٧٧٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٦٦١٥.٥٣٧١٥يوسف شعبان دمحم حسن١٧٢٨٦ ٥٤

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٧٣٩١٥يوسف على دمحم سليم١٧٢٨٧ ٥٩

٧٨.٥٣٩٥٨٣٩.٥٢٧٢١٥٣٩.٥١٥يوسف كرم فرج مريد١٧٢٨٨ ٥٧

٧٦٣٨٥٧٣٨.٥٢٦٣١٧.٥٤٠١٥يوسف كمال ماكن عبد١٧٢٨٩ ٥٣.٥

٧٢٣٩٤٩٣٧.٥٢٤٦.٥١٨٣٨١٥.٥يوسف دمحم ابو المعاطي صديق١٧٢٩٠ ٤٩

٧٥.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٧.٥٣٧١٥.٥يوسف دمحم احمد السيد١٧٢٩١ ٥٦

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥١٧.٥٣٦.٥١٥يوسف دمحم حسن دمحم١٧٢٩٢ ٥٩

٧٩٣٧.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٨١٥.٥يوسف دمحم عبدهللا سليمان١٧٢٩٣ ٥٩

٧٧٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣١٧٣٦.٥١٥يوسف محمود سليم دمحم١٧٢٩٤ ٥٧

٧٦.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧١١٥٣٨.٥١٥يوسف موريس فكري سكله١٧٢٩٥ ٥٧

٦٤.٥٣٦.٥٤٩٣٩٢٢٧١٦.٥٣٦١٥.٥يوسف يحي احمد احمد حمزه١٧٢٩٦ ٣٨

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٠١١.٥٣٣.٥١٥.٥احمد عبدالجواد على على١٨١٢٧ ٣٥.٥

٦١.٥٣٢.٥٤٥٣٩٢٢٤١٨٣٣١٥دمحم علي احمد حسن٢٢٤٨٩ ٤٦

٦٧.٥٣٣٤٥٣٩٢٢٩.٥١٦٣٠١٥دمحم اشرف دمحم جميل٢٢٩٩٥ ٤٥

٦٩.٥٣٢.٥٤٥٣٣٢١٧١٥.٥٣١١٢.٥يوسف محمود شحاته احمد٢٢٩٩٦ ٣٧
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القنطرة غرب  ابوخليفة االعدادية بنيناالدارة المدرسة
٧١٣٦٥١٣٢.٥٢٤١١٥٣٥.٥١٥.٥ابانوب صابر بطرس عبدالمسيح١٧٢٩٧ ٥٠.٥

٧٣٣٦.٥٥٠.٥٣٤٢٤٨١٥٣٦١٥ابانوب نعيم بطرس عبدالمسيح١٧٢٩٨ ٥٤

٦٠٣٠٤٥٣١٢١١١٥٣٣١٥ابراهيم الهادى ابراهيم عامر١٧٢٩٩ ٤٥

٧٢.٥٣٥٥٢٣٦٢٤٥١٥٣٨١٥ابراهيم رمضان عبدالرحمن سليمان١٧٣٠٠ ٤٩.٥

٥١.٥٣١٤٥٣٠٢٠٤١١٣٠.٥١٥.٥ابراهيم صالح عودة دمحم١٧٣٠١ ٤٦.٥

٧٥٣٨٥١٣٧٢٥٣.٥١٥٣٨١٨ابراهيم عبده احمد عبده١٧٣٠٢ ٥٢.٥

٦١.٥٣٥٤٦٣١٢١٩.٥١٥٣٧١٧.٥ابراهيم دمحم اسماعيل عبدالعال١٧٣٠٣ ٤٦

٦٦.٥٣٥٤٥٣٣.٥٢٣٢١٥٣٧١٦.٥ابراهيم محمود اسماعيل حسين١٧٣٠٤ ٥٢

٧٢٣٧.٥٥١٣٦٢٥٣.٥١٥.٥٣٨١٨احمد ابراهيم دمحم سليمان١٧٣٠٥ ٥٧

٦٢٣٣.٥٤٥٣٢٢٢٢.٥١٥٣٧١٧احمد ابو اليزيد البسطامى احمد١٧٣٠٦ ٥٠

٥٣٣٠٣٧٢١١٨٧١٢.٥٣١.٥١٦احمد القذافى دمحم احمد١٧٣٠٧ ٤٦

٤٩.٥٣٠٤٥٢١١٩٢.٥١٢.٥٣٠.٥١٥احمد ايمن عبدالعزيز دمحم١٧٣٠٨ ٤٧

٧٦٣٧٥١٣٥٢٥٥١٥٣٨١٨احمد ايهاب أحمد جوده١٧٣٠٩ ٥٦

٤١٣٠٣٣.٥٢٠١٧٠.٥١٣٢٤١٥احمد جاد المولي عبدالغفار عبدالمولي١٧٣١٠ ٤٦

٧٥.٥٣٤٥٠.٥٣٢.٥٢٤٦.٥١٥٣٧١٨احمد حسن ابراهيم مسلم١٧٣١١ ٥٤

٤٤٣٠٤٦٢٣١٩٧١٥٣١١٦احمد حسن احمد دمحم١٧٣١٢ ٥٤

٦١.٥٣١.٥٤٥٢٢٢٠٩١٥.٥٣٣.٥١٨احمد حمام سيد دمحم١٧٣١٣ ٤٩

٤٣.٥٣٠٣٣.٥٢٠١٧٣١٠٢٦١٦احمد خضر سالم خضر١٧٣١٤ ٤٦

٧٦٣٦.٥٥٥٣٣٢٥٥.٥١٥٣٨١٨احمد رمضان عبدالحفيظ عبد المعز١٧٣١٥ ٥٥

٦٠٣٠.٥٣٥٢١١٩٨.٥١٢.٥٣٥١٨احمد رمضان دمحم بريك١٧٣١٦ ٥٢

٦٦.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٦١٥٣٧١٧احمد رمضان وحيدي علي١٧٣١٧ ٥٣

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٩.٥١٢٣٥١٧.٥احمد سامى يوسف سليمان١٧٣١٨ ٥١

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٧٣٨١٨.٥احمد سعيد علي عبدالعزيز١٧٣١٩ ٦٠

٧٥.٥٣٧٤٩.٥٣٢٢٤٥١٥٣٤.٥١٧.٥احمد سليمان خضر حميد١٧٣٢٠ ٥١

٧٤٣٢.٥٤٩٣٠٢٣٦.٥١٥٣٦.٥١٧.٥احمد سمير صالح دمحم١٧٣٢١ ٥١

٤٥.٥٣٠٣٧٢٠.٥١٧٩١٢٣٣.٥١٧احمد صبري سالمه دمحم١٧٣٢٢ ٤٦

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٣٩٢٦٧١٥٣١١٨احمد عاطف  دمحم  عبدالمنعم١٧٣٢٣ ٥٣

٧٠.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٥٣٥.٥١٨احمد عاطف على سالمه١٧٣٢٤ ٥١.٥

٦٦.٥٣٠٣٨٢١.٥٢٠٧١٢٣٣.٥١٦.٥احمد عبدالحميد احمد فتحي١٧٣٢٥ ٥١

٦٦.٥٢٥.٥٣٥.٥٢١١٩٣.٥١٢.٥٣٨١٥احمد عبدالغني عبدالحميد عبدالغني١٧٣٢٦ ٤٥

٦٨٣١٣٦٣٠٢١٠١٣٣٧١٥.٥احمد عوده عطيه عبدهللا١٧٣٢٧ ٤٥
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٧٨٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٧١٥٣٧١٦.٥احمد عيد متولي دمحم١٧٣٢٨ ٦٠

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٤١٥٣٩١٥احمد كمال ماضى عباس١٧٣٢٩ ٤٥

٦٠٢٤٣٦.٥٢١١٨٦.٥١٢٣٠١٥احمد مجدي السيد علي١٧٣٣٠ ٤٥

٦٩٣٠٣٧.٥٣٠٢١١.٥١٣٣٦.٥١٦احمد دمحم اسماعيل دمحم١٧٣٣١ ٤٥

٣٣١١.٥١٩.٥١٠٩٣٥١٦٦.٥احمد دمحم السيد عبدالعال١٧٣٣٢ ١٩

٦٧٣١.٥٣٧٣٠٢١١١٢٣٥.٥١٥احمد دمحم سالم يوسف١٧٣٣٣ ٤٥.٥

٦٢٢٥٣٧٢١١٩٠١٢.٥٣٧١٥احمد دمحم سعيد عويس١٧٣٣٤ ٤٥

٧٦٣٤.٥٥٢٣٠٢٤٣١٥٣٧١٥احمد دمحم سليمان احمد١٧٣٣٥ ٥٠.٥

٧٥٣٥.٥٥٣.٥٣٠٢٤٦١٥٣٦١٥احمد دمحم عبدالسالم شعيب١٧٣٣٦ ٥٢

٦٠٢٤.٥٣٨.٥٢٠١٨٨١٢٣٥.٥١٢احمد دمحم عبدالمتعال دمحم١٧٣٣٧ ٤٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٩٣٣.٥٢٤٠١٥٣٩١٦.٥احمد دمحم عيادة عيسي١٧٣٣٨ ٥٠.٥

٦٥.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٩١٢.٥٣٧١٧احمد دمحم دمحم احمد١٧٣٣٩ ٤٦

٥٣.٥٣٠٣٥.٥٢٢.٥١٧٩.٥١٣٣٢.٥١٥احمد دمحم محمود بيومى١٧٣٤٠ ٣٨

٥٣٢٥.٥٤٥٢٢١٨٢.٥١٥٣٦١٥احمد محمود احمد حسن١٧٣٤١ ٣٧

٧٧٣٦٥٣٣٥.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٥احمد محمود على دمحم١٧٣٤٢ ٥٢

٦٧٢٥٤٥٣٠٢١٥١٣.٥٣٤١٥احمد مرتضي اسماعيل دمحم١٧٣٤٣ ٤٨

٧٦٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٦٠.٥١٥٣٩١٦.٥احمد يوسف رفاعي دمحم١٧٣٤٤ ٥٢.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٧٢٤٦١٥٣٩١٦احمد يونس دمحم يونس١٧٣٤٥ ٤٩.٥

٦٦٣٠٤٥٣٢٢٢٠١٥٣٩١٥ادهم سامح سعد محمود١٧٣٤٦ ٤٧

٧٧.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٥٣١٥٣٧.٥١٦اسامة دمحم حسن عبدالموجود١٧٣٤٧ ٥٣

٦٦٣٠٣٧.٥٢٢.٥٢٠١١١.٥٣٩١٦اسامه جمعه سالم زارع١٧٣٤٨ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٢٢٢٠٦١٢٣٦١٥اسالم عماد يونس دمحم١٧٣٤٩ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٤.٥١٥اسالم دمحم ابراهيم دمحم١٧٣٥٠ ٤٥

٦٠٣٠٣٦.٥٢٢.٥١٩٤١٣٣٣.٥١٦اسالم محمود سالم حسن١٧٣٥١ ٤٥

٤٤٣٠٣٤.٥٢١١٧٤.٥١٣٢٦.٥١٥السيد حماده عبدهللا عيد١٧٣٥٢ ٤٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٦١٨السيد دمحم اسماعيل عبدالعال١٧٣٥٣ ٤٧

٦٣.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢١٧١٢.٥٣٥١٦السيد وائل السيد عبدالعال١٧٣٥٤ ٥٣

٥٣٢٤٣٧٣٠١٩٠١٢٣٣١٦.٥امير عمرو يحيى احمد١٧٣٥٥ ٤٦

٤٩.٥٢١.٥٣٨٢١.٥١٧٩.٥١٢٣٤١٦.٥امير دمحم ابراهيم سليمان١٧٣٥٦ ٤٩

٧٦٣٢.٥٥٠.٥٣٦٢٥٣١٥٤٠١٥.٥اندرو نعيم بطرس عبدالمسيح١٧٣٥٧ ٥٨

٥٣٣٠٣٨.٥٣٠١٩٩.٥١٣٣٦١٧ايمن سالم حسن حسين١٧٣٥٨ ٤٨

٧٧.٥٣٠٥٠٣٠٢٤٢.٥١٥٣٤١٦توفيق كرم جابر دمحم عالم١٧٣٥٩ ٥٥
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٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٦١٥٣٨١٦.٥جمال مجاهد جمال صالح١٧٣٦٠ ٤٨

٥٣٣٠٣٧٣٠١٩٦١٣.٥٣٢.٥١٦حسام حسن دمحم ضيف هللا١٧٣٦١ ٤٦

٤٦.٥٢١.٥٣٥.٥٢١.٥١٧٠١٢٣٢١٥.٥حسين احمد أبوزيد أبو النجا١٧٣٦٢ ٤٥

٧٥.٥٣٠٤٨٣٠.٥٢٣٩١٥٣٦١٨حسين صابر حسين ابراهيم١٧٣٦٣ ٥٥

٦٠.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢١٢١١.٥٣٠١٨حمزه ابراهيم اسليم دمحم١٧٣٦٤ ٥٣

٦٥.٥٣١٤٥٣٥.٥٢٢٧١٥٣٦١٦.٥خالد جمال مصبح اسليم١٧٣٦٥ ٥٠

٧٤.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٣١٥٣٨١٦خالد دمحم عبدالغنى على١٧٣٦٦ ٥٧

٧١٣٦٤٥٣٣.٥٢٣٠.٥١٥٣٤١٦خالد مصطفى دمحم مصطفى١٧٣٦٧ ٤٥

٦٥٣٠٣٧٣٠٢١٠١٣٣٥١٦.٥خيرى حسين خليل حسين١٧٣٦٨ ٤٨

٦٢٣٢٤٥٣٢٢١٩١٥٣٤١٧رضا دمحم دمحم عبدالعال١٧٣٦٩ ٤٨

٦٧٣٠٣٨٣٠٢١٦١٣.٥٣٨١٧.٥رمضان اسماعيل ابراهيم اسماعيل١٧٣٧٠ ٥١

٦٠.٥٣٠٤٥٣٣.٥٢١٤١٥٣٣١٦.٥زكريا دمحم احمد اسماعيل١٧٣٧١ ٤٥

٦٨٣٠٤٦٣٦.٥٢٣١.٥١٥٣٧١٦.٥زياد ابراهيم بركات ابراهيم١٧٣٧٢ ٥١

٧٤.٥٣٠٥٧٣٠٢٥١.٥١٥٣٥.٥١٥زياد احمد دمحم عبدالكريم١٧٣٧٣ ٦٠

٦٥٣٣.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٣٢.٥١٥٣٥١٧زياد جالل شهدى حفنى١٧٣٧٤ ٥٠

٧٣.٥٣٣.٥٥٣٣٨.٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٥١٦سالم كرم سالم سالمة١٧٣٧٥ ٥٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٧٣٨١٨.٥سامح عادل دمحم سالم١٧٣٧٦ ٦٠

٥١٣٠٤٥٢٣١٩٤١١.٥٣٩.٥١٥سعد جمال سعد دمحم١٧٣٧٧ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٦.٥٣٦٢٦٦١٥٣٨١٦سعيد جالل احمد  عبدالتواب١٧٣٧٨ ٦٠

٦٢.٥٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٠.٥٣٨١٦سليم محمود سليم اسليم١٧٣٧٩ ٤٥.٥

٤٣٢٦٣٧٢٢١٥٩١٢.٥٢٦١٥سليمان حسن احمد درويش١٧٣٨٠ ٣١

٥١.٥٣٣٣٦٢١١٩٠.٥١٢.٥٣٠١٦.٥سليمان حسين سليمان سليم١٧٣٨١ ٤٩

٧٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٥.٥١٧.٥سليمان سالم سليمان درويش١٧٣٨٢ ٤٦.٥

٤٧.٥٢٦٣٧٢٠١٦٤١١.٥٣٠١٥سليمان عواد سليمان سليم١٧٣٨٣ ٣٣.٥

٤٩.٥٢٥.٥٣٥.٥٢٢.٥١٧٨١٥٢٦١٦سيد حسن حسن دمحم١٧٣٨٤ ٤٥

٦٥.٥٣٧.٥٤٩.٥٣١٢٣٤١٥٣٩١٧.٥سيد زاهر دمحم جابر١٧٣٨٥ ٥٠.٥

٦٠.٥٣١.٥٤٧.٥٢٣٢٠٧.٥١٥٣٦١٦سيد دمحم السيد دمحم١٧٣٨٦ ٤٥

٧٥٣٣.٥٤٦.٥٣٦.٥٢٤٩.٥١٥٣٤١٦.٥سيف الدين السيد رمضان عبدالجواد١٧٣٨٧ ٥٨

٧٠.٥٣٣.٥٤٩.٥٣٢٢٣٤.٥١٥٣٦.٥١٨شنوده جرجس عزمي عبدالمسيح١٧٣٨٨ ٤٩

٥٥.٥٣٠.٥٣٨.٥٢٣.٥١٩٣.٥١٣٣٢١٧صالح عادل صالح دمحم١٧٣٨٩ ٤٥.٥

٤٨.٥٣٠٣٧٢٠.٥١٨٢.٥١٢٣١١٧صبرى عيد نصرهللا ابراهيم١٧٣٩٠ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٧.٥٣٦.٥٣٠٢٢٢.٥١٢٣٥١٦صفوان شعبان دمحم عبدالرحيم١٧٣٩١ ٤٨
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٦٢٣٤٤٧٢١.٥٢١٠.٥١٢.٥٣٩١٧.٥طارق سعد رمضان سالم١٧٣٩٢ ٤٦

٤٣٣٠.٥٣٨.٥٢٢.٥١٨٠.٥١٣٣٤١٦طلبة عبدالرحيم عبدالعال نصرهللا١٧٣٩٣ ٤٦

٦٩٣٣٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٨١٦.٥عادل حسن ابراهيم دمحم١٧٣٩٤ ٤٥

٤٨٣٣٣٧.٥٢٢١٨٥.٥١٢.٥٣١١٦عادل رشاد عادل سالمة١٧٣٩٥ ٤٥

٦١٣١.٥٣٨.٥٢٢.٥١٩٨.٥١٥٣٨١٦عامر عيد دمحم درويش١٧٣٩٦ ٤٥

٤٩٣٠.٥٣٨.٥٢٠١٧٢١١٣٢١٥عبدالرحمن احمد سليمان السيد١٧٣٩٧ ٣٤

٦٩.٥٣٤.٥٤٥.٥٣١٢٢٩١٥٣٩١٦عبدالرحمن خالد عبدالغنى حجازى١٧٣٩٨ ٤٨.٥

٥١.٥٣٢.٥٣٨٣٠١٩٧.٥١٣.٥٣٧١٥عبدالرحمن سالم سليمان دمحم١٧٣٩٩ ٤٥.٥

٦٦٣٠.٥٣٨٢٠.٥٢٠٠.٥١٥٣٦١٥عبدالرحمن شحات احمد صديق١٧٤٠٠ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٧٥٤٣٥٢٥٠.٥١٥٣٧.٥١٦عبدالرحمن عبدهللا سالمان عامر١٧٤٠١ ٥١

٢٠.٥١٠١٥١٠٧٠.٥٥١٠٥عبدالرحمن نصر الدين رفاعى دمحم١٧٤٠٢ ١٥

٦٠٣٢٣٥٢٣١٩٥١١٣٠١٥عبدالرحيم دمحم سليمان عايد عباده١٧٤٠٣ ٤٥

٦٩٣٥.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٤٦.٥١٥٣٦١٦عبدالعزيز عبدهللا سليمان هويشل١٧٤٠٤ ٥٠

٧٢٣٧.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٥٥١٦٣٦.٥١٥.٥عبدالعزيز دمحم عبدالمرضى عبدالعزيز١٧٤٠٥ ٥٣.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠عبدالقادر احمد دمحم دمحم١٧٤٠٦ ٠

٤٤٣٠٣٥.٥٢٠.٥١٦٩١٣٣٠١٥عبدهللا احمد سليمان دمحم١٧٤٠٧ ٣٩

٧٤.٥٣٢.٥٥٢.٥٣٠٢٤٩.٥١٨٣٥١٦عبدهللا سعيد سيد دمحم١٧٤٠٨ ٦٠

٧١.٥٣٦.٥٥١.٥٣٧.٥٢٤٥١٥.٥٣٩١٦عبدهللا عبدالعزيز السيد عبدالعزيز١٧٤٠٩ ٤٨

٤٤٣٣٣٤.٥٢٠١٧٦.٥١٢٣٠١٥.٥عبدهللا عصام احمد عبدهللا١٧٤١٠ ٤٥

٦٠٣٣٣٨٣٠٢٠٦١٣٣٤١٦عبدهللا على على عبدهللا١٧٤١١ ٤٥

٥٣.٥٣٠٣٥.٥٢١.٥١٨٥.٥١٣٣٠.٥١٥عبدهللا دمحم خليل دمحم١٧٤١٢ ٤٥

٦٠٣١.٥٣٧٣٠٢٠٣.٥١٣٣٣١٥عبدهللا دمحم دمحم مصطفى١٧٤١٣ ٤٥

٦١.٥٣٠.٥٣٣.٥٣٠٢٠٠.٥١٢.٥٣٣.٥١٥عبدهللا دمحم محمود احمد١٧٤١٤ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٠١٧٣٨١٦عبدهللا دمحم محمود عويضة١٧٤١٥ ٥٢

٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٦.٥١٧.٥٣٨.٥١٥.٥عبدهللا ممدوح عبدالعظيم حسين١٧٤١٦ ٥٨

٦٦٣٦.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٣٤.٥١٦٣٦.٥١٦عبدهللا هاني عبدهللا السيد١٧٤١٧ ٤٧

٤٢٣٠٣٨٣٠١٧٨١٥.٥٤٠١٥.٥عرفات دمحم حسين دمحم١٧٤١٨ ٣٨

٤٦.٥٣٣.٥٣٨٢١١٨٤١٢.٥٣٦١٥عالء السيد عوده عياده١٧٤١٩ ٤٥

٦٠٣٣٣٧.٥٣٠٢٠٥.٥١٣.٥٣١.٥١٥عالء حسن السيد حسن١٧٤٢٠ ٤٥

٦٠٣٧٤٦.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٥١٦عالء غريب السيد دمحم١٧٤٢١ ٤٨

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٥١٥٣٥.٥١٦.٥على حامد عودة فرج١٧٤٢٢ ٤٧

٥٣.٥٣٠٣٦.٥٢٢.٥١٨٧.٥١١.٥٣٠.٥١٥.٥على سمير عيد  على١٧٤٢٣ ٤٥
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٥١٣٥.٥٤٥٢٢.٥١٩٩١٣.٥٣٥.٥١٦علي صابر الشحات منصور١٧٤٢٤ ٤٥

٥٢.٥٣٤٤٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣١.٥١٦على دمحم دمحم دمحم١٧٤٢٥ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٦٢٤٣١٦٣٨١٨علي يوسف احمد بسطاوي١٧٤٢٦ ٤٨.٥

٧٤٣٥.٥٥٥٣٨.٥٢٥٥١٥.٥٣٩١٧عماد عبدالقادر عطا هللا مصطفى١٧٤٢٧ ٥٢

٧٨٣٩٥٦٣٩٢٦٤.٥١٥٣٧.٥١٦عماد غطاس منصور جاد١٧٤٢٨ ٥٢.٥

٦٨٣٥٥٠.٥٣٤.٥٢٣٩١٥.٥٣٦.٥١٦عمار كامل سعد عبادي١٧٤٢٩ ٥١

٧٠.٥٣٩٥٣.٥٣٧٢٤٦١٥.٥٣٥.٥١٥عمر رمضان متولي عبدالعال١٧٤٣٠ ٤٦

٧٨.٥٣٩٥٨.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٨٣٧.٥١٦عمر صابر على سليمان١٧٤٣١ ٥٩

٦٤.٥٣٠.٥٤٥٣٥٢٢٠١٥.٥٣٤.٥١٦عمر عبدالعزيز رفاعي عبد العزيز١٧٤٣٢ ٤٥

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٧١٢.٥٣٣.٥١٥.٥عمر مسلم عودة فرج١٧٤٣٣ ٣٦.٥

٦٥٣٣٤٥٣٣٢٢١١٥٣٦١٨عمرو سميح عبدالسالم عبدالحق١٧٤٣٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٢.٥١٥٣٧١٦.٥عمرو على احمد ابراهيم١٧٤٣٥ ٤٥

٦٣.٥٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٥٣٤١٧عمرو دمحم سالم احمد١٧٤٣٦ ٤٥

٧٤.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٤.٥١٦عمرو محمود عبدالرؤف حسن١٧٤٣٧ ٤٥

٧٣.٥٣٠٥٠٣٠٢٤٣.٥١٦٣٩.٥١٥عيد ابراهيم دمحم حسن١٧٤٣٨ ٦٠

٧٩.٥٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٥٣٤١٧عيد دمحم عيد ابراهيم١٧٤٣٩ ٥٩

٦٤٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٦.٥١٣.٥٣٢١٦.٥فارس احمد ابوالحمد احمد١٧٤٤٠ ٤٥

٤١٢٥٣٥٣٠١٧٢١٥٣٠١٦فارس حسين باز حسين١٧٤٤١ ٤١

٧٧.٥٣٨.٥٥٧٤٠٢٧٠١٧٤٠١٥.٥فام عونى عبده سدرة١٧٤٤٢ ٥٧

٧٨٣٤٥٤.٥٣٤.٥٢٥٠.٥١٥٣٥١٦.٥كريم احمد ابراهيم عبدالرحمن١٧٤٤٣ ٤٩.٥

٦٨٣٠٣٧.٥٢٣.٥٢٠٤١٥٣٧.٥١٦.٥كريم اشرف دمحم سالمة١٧٤٤٤ ٤٥

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٦١٥٤٠١٥.٥ماركو موريس عبده حلقة١٧٤٤٥ ٥٩

٦٠٣٠٣٦.٥٢١١٩٢.٥١٣٣٠١٥دمحم ابراهيم كمال عبدالمقصود١٧٤٤٦ ٤٥

٧٥.٥٣٤٣٧٣٠٢٣٠.٥١٥٣٦.٥١٧دمحم احمد ابو الحمد احمد١٧٤٤٧ ٥٤

٦٣٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٧١٦.٥دمحم احمد السكرى احمد١٧٤٤٨ ٤٥

٦٥.٥٢٥.٥٣٥.٥٣٠١٩٣١٣٣٠.٥١٦دمحم احمد عبدالسالم دمحم١٧٤٤٩ ٣٦.٥

٤٧٢٠٣٢٢١١٥٣.٥١٣٣٤١٥دمحم احمد عطية سالم١٧٤٥٠ ٣٣.٥

٦٦٣٠٤٦.٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٧١٥دمحم احمد دمحم احمد١٧٤٥١ ٤٥

٤٢٢٣٣٦٢٠١٥٩١٣٣٥١٥دمحم احمد دمحم عبدالرحمن١٧٤٥٢ ٣٨

٦٨.٥٣١٥٠٣٠٢٢٤.٥١٥٣٨١٥دمحم اشرف جودة حسن١٧٤٥٣ ٤٥

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣٨١٦دمحم اشرف سالم رفاعى١٧٤٥٤ ٤٥

٧٨.٥٣٨٥٩٤٠٢٧٣.٥١٦٣٨١٦دمحم السادات دمحم عبدالغني١٧٤٥٥ ٥٨
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٥١٣٠٤٧٣٠٢٠٣.٥١٥٣٧١٦دمحم السيد عبدالحميد على١٧٤٥٦ ٤٥.٥

٤٩٣٠٤٥٣٠١٩٩١٢٣٦١٥.٥دمحم السيد عيد عبدالمجيد١٧٤٥٧ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٦٢١٩١٥٣٩.٥١٥دمحم السيد دمحم ابراهيم١٧٤٥٨ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٣.٥٤٠٢٧٠١٥٣٩١٥دمحم السيد دمحم احمد١٧٤٥٩ ٥٩

٥٢٢٢٣٨.٥٣٠١٨٠.٥١٢٣١.٥١٥دمحم السيد دمحم نصار١٧٤٦٠ ٣٨

٥٣.٥٢٢.٥٣٧.٥٣٠١٨٤.٥١٢.٥٣٢١٥.٥دمحم السيد محمود سليمان١٧٤٦١ ٤١

٥٣٢١٣٧٣٠١٨٦١٥٣١١٥دمحم جمال سعد دمحم١٧٤٦٢ ٤٥

٦٥٢٥٤٦.٥٣٢.٥٢١٥.٥١٣.٥٣٨١٦.٥دمحم جمال دمحم احمد١٧٤٦٣ ٤٦.٥

٦٤.٥٢٣.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٢٣٦١٥.٥دمحم جمال دمحم احمد عبدالمغيث١٧٤٦٤ ٤٧.٥

٧٤٣٣.٥٥٣.٥٣٧.٥٢٤٧.٥١٥٣٨١٥.٥دمحم حسام حلمى احمد١٧٤٦٥ ٤٩

٤٦٢١.٥٣٧.٥٣٠١٨٠١١٣٠١٥.٥دمحم حسان دمحم حنيدق١٧٤٦٦ ٤٥

٦٦٣٠٥٣٣٣.٥٢٣١١٥٣٣.٥١٥.٥دمحم حسن ابراهيم جابر١٧٤٦٧ ٤٨.٥

٤٤.٥٢٢٤٥٣٠١٨٦.٥١٣٣٤١٥.٥دمحم حسن سالم سليمان١٧٤٦٨ ٤٥

٧٦.٥٣٧٥٠٣٥٢٤٦١٥٣٦.٥١٦دمحم حسن سليمان سالم١٧٤٦٩ ٤٧.٥

٥١٢١.٥٣٨٣٠١٧٨١٣.٥٣١١٦دمحم خالد سالمة سالم١٧٤٧٠ ٣٧.٥

٤٤.٥٢١.٥٣٧.٥٣٤.٥١٨٣١٣.٥٣٠.٥١٥.٥دمحم خالد متولي دمحم١٧٤٧١ ٤٥

٦٢٢٦٤٦.٥٣٠٢٠٩.٥١٣٣٦.٥١٥دمحم خليل على سالم١٧٤٧٢ ٤٥

٤٢٢٠٣٧٢٠١٥٦١٢.٥٣٢١٢.٥دمحم سالم سليم سالم١٧٤٧٣ ٣٧

٦٧٣٠٤٩٣٠٢٢٤١٥٣٣١٥.٥دمحم سامي دمحم العشماوي١٧٤٧٤ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٣.٥١٥دمحم سعد السيد حسين١٧٤٧٥ ٤٥

٥٢٣١٣٥٣٠١٩٣١٢٣٢١٨دمحم سمرة سعد دمحم١٧٤٧٦ ٤٥

٧٦.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٨دمحم سيد دمحم احمد١٧٤٧٧ ٥٦

٤٤.٥٣٠٣٦٢٠١٧٥.٥١٢٣٢.٥١٦دمحم صابر احمد دمحم١٧٤٧٨ ٤٥

٤٦٣٠٣٧.٥٢١١٧٩.٥١٥٣٢١٦.٥دمحم صالح دمحم حمدان١٧٤٧٩ ٤٥

٦٢.٥٣١٣٨.٥٢٣.٥٢٠١.٥١٥٣٣١٧دمحم طارق سيد احمد١٧٤٨٠ ٤٦

٧٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢١٧١٣.٥٣٤١٦دمحم عادل عوض دمحم١٧٤٨١ ٤٥

٤٥٢٣.٥٣٣٢٠١٥٨.٥١٢.٥٣٥١٦دمحم عادل محمود عبده حميد١٧٤٨٢ ٣٧

٤٤٢٢.٥٣٦.٥٢٣١٦٤.٥١٣٣٤.٥١٧.٥دمحم عبدالحميد دمحم عطية١٧٤٨٣ ٣٨.٥

٦١٣٠٤٥٢٢٢٠٣١٥٣٤١٦دمحم عبدالعزيز احمد ابراهيم١٧٤٨٤ ٤٥

٧٦٣٧٥١.٥٣١.٥٢٤٥.٥١٥٣٥.٥١٧.٥دمحم عصام دمحم دمحم١٧٤٨٥ ٤٩.٥

٥٤٢٤.٥٤٥٢٢.٥١٩١١٣٣١١٧.٥دمحم علي السيد سالم١٧٤٨٦ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٥٢٣٠.٥٢٣٨.٥١٥٣٢.٥١٥دمحم على يحيى محمود١٧٤٨٧ ٤٩
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٦٠٣٠٣٨.٥٢١.٥١٩٥١٣٣٦١٦دمحم عمرو عوده هللا حسين١٧٤٨٨ ٤٥

٧٧٣٢.٥٥٠٣٣٢٤٠.٥١٥٣٦١٧دمحم فتحي عبدالقادر عطاف١٧٤٨٩ ٤٨

٧٩٣٩٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٧١٨دمحم مجدى حامد حسن١٧٤٩٠ ٦٠

٤٣.٥٢٤.٥٣٧٢٠.٥١٧٠.٥١٢.٥٣٤١٧دمحم محمود عبدالرحمن احمد١٧٤٩١ ٤٥

٤٩٢٥٣٤.٥٢٠.٥١٦٧.٥١٣٣٠.٥١٥.٥دمحم مسلم عبدالحميد صالح١٧٤٩٢ ٣٨.٥

٥٣٢٤٣٦٢١.٥١٧٣.٥١٣٣٣١٦.٥دمحم مصطفى احمد عرابى١٧٤٩٣ ٣٩

٧٨٣٩٥٧.٥٣٧٢٦٦١٥٣٧١٦دمحم مصلح دمحم مصلح١٧٤٩٤ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٨٥٠.٥٣٢.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٨١٥.٥دمحم هاني دمحم عبدالرحمن١٧٤٩٥ ٥٨

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦١٥٣٧١٧.٥دمحم وليد احمد شحاتة١٧٤٩٦ ٥٨

٥١.٥٢٤.٥٣٧.٥٢١١٧٣.٥١٥٣٠١٥دمحم يسري السيد رفاعي١٧٤٩٧ ٣٩

٥٠٢٣.٥٣٨٢٠.٥١٧٧١٣.٥٣١١٥.٥محمود ابراهيم عيد عبدالمجيد١٧٤٩٨ ٤٥

٤٥٢٣٣٥.٥٢١.٥١٦٠١٢.٥٢٦١٦محمود القطب عبدالستار عبدهللا١٧٤٩٩ ٣٥

٧٣.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢٣٨١٥٣١١٥محمود جوده ابوالعال علي١٧٥٠٠ ٥٥

٧١.٥٣٤٥٠.٥٣٥.٥٢٤٦.٥١٦٣٧١٦محمود حسن شعبان محمود١٧٥٠١ ٥٥

٧٥٣٩.٥٥٨.٥٣٧٢٦٦١٥٣٨.٥١٧محمود رضا محمود دمحم١٧٥٠٢ ٥٦

٦٨.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠٢٣٥١٥٣٨١٦.٥محمود سليمان سالم الفى١٧٥٠٣ ٥٤.٥

٦٨٣٤٥١.٥٣٣.٥٢٤٠.٥١٥٣٨١٦.٥محمود سيد دمحم متولي١٧٥٠٤ ٥٣.٥

٤٩٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥٣٣١٦محمود صالح الدين السيد عزت١٧٥٠٥ ٤٧

٤٧٣٠.٥٤٥٢٠.٥١٩٣١٣٣٧١٥.٥محمود عصام محمود دمحم١٧٥٠٦ ٥٠

٧٤٣٩٥٤.٥٣٢٢٥٤.٥١٥٣٧١٥.٥محمود عالء رفعت محمود١٧٥٠٧ ٥٥

٦٩.٥٣٦.٥٤٩٣٠٢٤١١٥٣٨١٧.٥محمود عوض عبدالفناح محمود١٧٥٠٨ ٥٦

٧٣٣٦٥٤٣٣.٥٢٥١١٥٣٧.٥١٦.٥محمود دمحم ابراهيم دمحم١٧٥٠٩ ٥٤.٥

٤٣.٥٢٤.٥٤٥٢١١٨٠١٢٣٦١٦محمود دمحم ابراهيم يونس١٧٥١٠ ٤٦

٤٦٢٥.٥٤٥٢٠.٥١٨٤.٥١٥٣٦.٥١٥.٥محمود دمحم السيد دمحم١٧٥١١ ٤٧.٥

٧٥٣٨.٥٥٤٣٥٢٥٨١٦٣٩١٦محمود دمحم عبدالمعبود دمحم١٧٥١٢ ٥٥.٥

٦٢٣٢٤٦٢٢٢١٨.٥١٥٣٩١٦.٥محمود دمحم عيد دمحم١٧٥١٣ ٥٦.٥

٧٩٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٥٣٩.٥١٧محمود مصطفى السيد مصطفى١٧٥١٤ ٦٠

٤٥٢٥.٥٣٧٢١١٧٤.٥١٢٣٧١٥محمود منصور عياد عبدالنصير١٧٥١٥ ٤٦

٦٨٣٧.٥٥٢.٥٣٥٢٥٠١٥٣٩١٥.٥مروان دمحم السيد ذكي١٧٥١٦ ٥٧

٦٤.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٥٢٤١.٥١٥٣٨.٥١٧.٥مروان دمحم السيد متولى١٧٥١٧ ٥٤

٧٣.٥٣٧٥٤.٥٣٧٢٥٩١٥٣٩١٨.٥مروان مدحت عبده خليل١٧٥١٨ ٥٧

٧٨٣٨٥٦٣٨٢٦٥١٥٣٩١٦مروان مراد على مراد١٧٥١٩ ٥٥
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٦٦٣١.٥٤٥٣١٢٢١١٥٣٨١٦.٥مصطفى احمد مصطفى دمحم١٧٥٢٠ ٤٧.٥

٧٤٤٠٥١٣٦٢٥٥١٥٣٧١٧مصطفى رضا ابراهيم دمحم١٧٥٢١ ٥٤

٤٢٢٥٣٦.٥٢١١٧١.٥١١٣٥١٥مصطفى صالح دمحم احمد١٧٥٢٢ ٤٧

٦٢.٥٣٠٤٥٢٠.٥٢١٠١٥٣٧.٥١٦مصطفى عبدالحليم عبد الحميد عبد الحليم١٧٥٢٣ ٥٢

٦٠٣١٤٥٢٠.٥٢٠٧١٦٣٨.٥١٥مصطفي علي حمدان مدني١٧٥٢٤ ٥٠.٥

٧٥٣٨.٥٥٤٣٩٢٦٤١٥٣٩.٥١٥.٥مصطفى دمحم خلف دمحم١٧٥٢٥ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٦٥٠.٥٣٧٢٤٩١٦.٥٣٥.٥١٥.٥مصطفي دمحم عبدهللا عطيه١٧٥٢٦ ٥١

٧٩٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٣١٥٣٨١٧.٥مصطفى محمود دمحم ابراهيم١٧٥٢٧ ٥٧.٥

٤٦٢٥٣٤.٥٢٠.٥١٦٤١٥٣٣.٥١٥نادر سالم سليم مسلم١٧٥٢٨ ٣٨

٦٦.٥٣٣٤٨٣٠٢٢٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥ناصر محسن ابراهيم محمود١٧٥٢٩ ٥١

٥٣٣٠٣٧٢٢١٨٣١٢٣٦.٥١٥نبيل ابراهيم سالم سليمان١٧٥٣٠ ٤١

٥٠.٥٤٠٣٩٣٠١٩٥٢٠٢٧١٥وليد سعد عيد احمد١٧٥٣١ ٣٥.٥

٦١.٥٣٢.٥٣٨٣٠٢١٠.٥١٣٣٥١٥ياسين كمال فهمى على١٧٥٣٢ ٤٨.٥

٤٩.٥٣٠.٥٣٥.٥٢١.٥١٨٣.٥١٥.٥٣١١٦يوسف ابراهيم سليمان دمحم١٧٥٣٣ ٤٦.٥

٠٠٠٠٠٠٠٠يوسف حسن احمد درويش١٧٥٣٤ ٠

٥٢.٥٣٠٣٧٢٢.٥١٧٩.٥٢٠٣٠.٥١٦.٥يوسف سعيد سالم دمحم١٧٥٣٥ ٣٧.٥

٥٢٣٠٣٦.٥٢١١٧٨٢٠٣٠١٥يوسف عبدالحفيظ عبدالسالم عبدالحق١٧٥٣٦ ٣٨.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٢١٥٣١.٥١٥.٥يوسف عبدالكريم دمحم صالح١٧٥٣٧ ٥٧.٥

٤٦.٥٢٤٣٥.٥٢٠.٥١٦٧١٣.٥٣٠١٥يوسف عوض احمد احمد١٧٥٣٨ ٤٠.٥

٥٢.٥٢٣.٥٣٦٣٣.٥١٨٤.٥١٢٣٣١٥.٥يوسف دمحم شعيب حمد١٧٥٣٩ ٣٩

٠٠٠٠٠٠٢٠١٠احمد يوسف ابراهيم عبد الرحمن٢٢٩٠٧ ٠

٤٩.٥٢٣٣٦٣٠١٧٧.٥٠٢٤.٥١٦دمحم على احمد جاد٢٢٩٠٨ ٣٩

٤٣٣٣٣٦٣٠١٧٨.٥٠٣٢.٥١٦محمود عبدهللا محمود عبدهللا٢٢٩٠٩ ٣٦.٥

٤٢.٥٣٠٣٢.٥٢٠١٥٩٠٢٣١٦.٥فارس ابراهيم احمد محمود٢٢٩١٠ ٣٤

٤٢.٥٣٤.٥٣٦.٥٢٢.٥١٧٤١٣.٥٣٢١٥دمحم السيد دمحم دمحم٢٢٩٧٢ ٣٨
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القنطرة غرب  القنطرة غرب االعدادية بناتاالدارة المدرسة
٧٧.٥٣٩٥٤٣٩.٥٢٦٨.٥١٧٣٤.٥١٥.٥ابتسام جمال السيد اسماعيل١٧٥٤٠ ٥٨.٥

٧٦٣٩.٥٥٤.٥٤٠٢٦٨.٥١٥٣٧.٥١٦.٥ابرار ياسين محمود عبدالرحمن١٧٥٤١ ٥٨.٥

٦٠٣٠٣٤.٥٣٠٢٠٤.٥١٦٣٠١٥احسان وليد محمود احمد١٧٥٤٢ ٥٠

٦٥٣٤٤٥٣٤٢٣٠١٦٣٥.٥١٥.٥احالم حماده رمضان نور الدين١٧٥٤٣ ٥٢

٦٩.٥٣٨٤٥٣٩٢٤٦.٥١٥٣٧١٦اروه احمد دمحم سليمان١٧٥٤٤ ٥٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٥٤٠٢٧١١٥٣٦١٥اروه نصار دمحم حسين١٧٥٤٥ ٥٩

٧٦.٥٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٦٦.٥١٥٣٣.٥١٧اسراء احمد حامد حسن١٧٥٤٦ ٥٨

٦٩٣٥.٥٤٧٣٤.٥٢٣٧١٥.٥٣٦.٥١٦.٥اسراء السيد دمحم خليل١٧٥٤٧ ٥١

٧٠.٥٣٤٤٥٣٦.٥٢٤١١٥٣٨١٦اسراء رشدي دمحم ابراهيم١٧٥٤٨ ٥٥

٦٨.٥٣٦٤٥٣٢.٥٢٢٧١٧٣٨١٥.٥اسراء عبدالرحمن احمد عبد الرحمن١٧٥٤٩ ٤٥

٦٦٣٥٣٦٣٣.٥٢١٩.٥١٥٣٨١٥.٥اسراء عثمان شوقي احمد١٧٥٥٠ ٤٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٦٣١٥.٥٣٦١٥اسراء فتحي عبدالرؤف عبد الملك١٧٥٥١ ٦٠

٧٠٣٤.٥٤٥٣٥.٥٢٤٢١٦٣٨١٥اسراء دمحم احمد مكي١٧٥٥٢ ٥٧

٥٣٢٥.٥٣٦٢٢١٨٣.٥١٥.٥٣٣١٥اسراء دمحم حلمي شتيوي١٧٥٥٣ ٤٧

٧٥.٥٣٦.٥٥٨.٥٤٠٢٧٠١٥.٥٣٦.٥١٥اسراء دمحم رضوان دمحم١٧٥٥٤ ٥٩.٥

٧٥.٥٣٨٥٢.٥٤٠٢٦٦١٥٣٩١٥اسراء دمحم علي حسن١٧٥٥٥ ٦٠

٧٢٣٦.٥٤٩٣٦.٥٢٥١.٥١٥٣٦.٥١٥اسراء محمود حسين سالم١٧٥٥٦ ٥٧.٥

٧٨٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٦١٧٣٩١٧.٥اسراء يوسف عبدالرازق احمد١٧٥٥٧ ٦٠

٧٨٣٨٤٧٣٩٢٦١١٥.٥٣٩١٧اسماء احمد فخر الدين احمد١٧٥٥٨ ٥٩

٧٧٣٩.٥٥٤.٥٣٩.٥٢٦٩١٥٣٩١٧اسماء ثابت مختار مجاهد١٧٥٥٩ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٧.٥٤٦.٥٣٧.٥٢٥٦١٥٣٦.٥١٧اسماء سالم سليمان سالم١٧٥٦٠ ٥٩

٧٦٣٨٥٦٣٨.٥٢٦٥.٥١٥٣٨١٦اسماء عصام دمحم سالمان١٧٥٦١ ٥٧

٦٥.٥٣٨٥١٣٧٢٤٧١٥٣٥١٧.٥اشرقت علي احمد حسن غباشي١٧٥٦٢ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٦١٥٣٦.٥١٧االء ابراهيم كمال ابراهيم١٧٥٦٣ ٥٦

٦٧٣٧٤٥٣٠.٥٢٣٢١٥٣٥١٥.٥االء احمد عبده دمحم١٧٥٦٤ ٥٢.٥

٦٦.٥٣٦.٥٤٧٣١٢٣٧١٥٣٨١٨االء حسني دمحم علي١٧٥٦٥ ٥٦

٧٥٣٧.٥٥٤٣٧.٥٢٦٢.٥١٥٣٦.٥١٦االء صبري نصر ابراهيم١٧٥٦٦ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٨.٥٤٩٣٧٢٥٦١٥٣٦.٥١٦.٥االء عبدالحليم لطفي عبد العال١٧٥٦٧ ٥٦

٧٨٣٨٥٥.٥٣٧٢٦٦.٥١٥.٥٣٩١٧االء عبدالعزيز فرحان صباح١٧٥٦٨ ٥٨

٧٤٣٧٥٣.٥٣٣.٥٢٥٣١٥.٥٣٦.٥١٧.٥االء دمحم محمود سليمان راحيل١٧٥٦٩ ٥٥

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٥١٦٣٩١٧االء محمود احمد احمد١٧٥٧٠ ٦٠
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٦٩٣٩٤٥٣٢.٥٢٤١.٥١٥٣٨١٦.٥االء مهران حامد محمود١٧٥٧١ ٥٦

٧١.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤٧١٥٣١.٥١٥.٥االء هاشم جالل دمحم١٧٥٧٢ ٥٦

٧٥٣٨٥٤٣٨٢٦١١٥٣٧.٥١٧.٥االء هاني سويلم سالم١٧٥٧٣ ٥٦

٧٤.٥٣٦.٥٥٩٣٦٢٦٣١٦٣٨١٧االء يسري دمحم احمد١٧٥٧٤ ٥٧

٧٢.٥٣٦.٥٤٥٣٣.٥٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٧.٥الفت دمحم ابراهيم دمحم حافظ١٧٥٧٥ ٥٣

٦٧.٥٣٢٤٩.٥٣١.٥٢٢٦.٥١٥٣٦.٥١٦.٥امال جمال كامل عبدالسالم١٧٥٧٦ ٤٦

٦٨٣٥٤٨.٥٣٥.٥٢٤١١٦.٥٤٠١٦.٥اماني ابراهيم علي معتوق١٧٥٧٧ ٥٤

٧٧٣٣.٥٥٦.٥٣٧٢٥٩١٦.٥٣٩١٥.٥اماني ايمن دمحم عبدالعظيم١٧٥٧٨ ٥٥

٦٣.٥٢٥٣٧.٥٢١١٩٤١٢.٥٣٦.٥١٥.٥امل السيد متولي حسن١٧٥٧٩ ٤٧

٧٧٣٧.٥٥٣٣٨.٥٢٦٣.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥امنه عبدالسالم سليمان سالم١٧٥٨٠ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٩٥٣٣٩.٥٢٦٣١٨٣٨١٥امنيه احمد عطيه محمود١٧٥٨١ ٥٨

٧٥.٥٣٦٥٠٣٧.٥٢٥٣١٦٣٦١٧امنيه اشرف دمحم دمحم١٧٥٨٢ ٥٤

٧٥.٥٣٩٥٤٣٨٢٦١.٥١٥٣٥١٦.٥امنيه هالل ناجي دمحم١٧٥٨٣ ٥٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٢٢١٥.٥١٥٣٣.٥١٦اميره مصطفى دمحم ابراهيم١٧٥٨٤ ٤٨

٧٧.٥٤٠٥٧٣٨٢٧٠.٥١٥٣٨١٦.٥اناسيمون ناير عوض باسيلي١٧٥٨٥ ٥٨

٦٨.٥٣٧.٥٤٧.٥٣٥٢٤١.٥١٦.٥٣٦١٧.٥انجي السيد حسن عوض١٧٥٨٦ ٥٣

٧٤٣٩٤٦.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٥٣٨١٦انجي ميالد ناشد عبدهللا١٧٥٨٧ ٥٦.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٧١٥٣٦١٦ايريني عاطف زاخر قرياقوص١٧٥٨٨ ٤٥

٧٢.٥٣٥٤٥٣١.٥٢٣٨١٥.٥٣٧١٥.٥ايمان اشرف دمحم عبدهللا١٧٥٨٩ ٥٤

٦٨٣٧٥٦٣١٢٤١.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ايمان السعودي الناظر دمحمين١٧٥٩٠ ٤٩.٥

٧١٣٠٤٦٣٠٢٢٣.٥١٥٣٦١٦ايمان السيد احمد حسين١٧٥٩١ ٤٦.٥

٧٣٣٦٤٥.٥٣٣٢٣٨١٥٣٦.٥١٦ايمان حسن محمود هاشم١٧٥٩٢ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٦٢٥٨١٥٣٨١٧ايمان خلف هللا ابو المجد احمد١٧٥٩٣ ٥٥.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦٣٣١٦ايمان خلف توفيق بشندي١٧٥٩٤ ٤٥

٧١.٥٣٣٥١.٥٣٧.٥٢٤٢.٥١٥٣٥١٦.٥ايمان رضا عبدالرحيم جاد دمحم١٧٥٩٥ ٤٩

٧١٣٠٤٦.٥٣٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٧١٦.٥ايمان عالء الدين خليفه عمر١٧٥٩٦ ٥٣

٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٧.٥١٥٤٠١٦ايمان دمحم احمد محمود١٧٥٩٧ ٥٩

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٦٣٧١٦.٥ايمان دمحم عابدين عارف فراج١٧٥٩٨ ٥٧.٥

٧٧٤٠٥٦٣٧.٥٢٦٧.٥١٦٣٧.٥١٦.٥ايه ابراهيم زكي ابراهيم١٧٥٩٩ ٥٧

٧٥٣٤٥١٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٦.٥١٥ايه احمد سلمي ابراهيم١٧٦٠٠ ٥٦

٧٢٣٧٥١.٥٣٧٢٤٩.٥١٦٣٧١٥ايه احمد دمحم دمحم عطا١٧٦٠١ ٥٢

٧٣٣٨٥٣.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٥٣٦١٧ايه السيد دمحم غازي١٧٦٠٢ ٥٥.٥
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٧٠٣٥.٥٤٦.٥٣٧.٥٢٤٤.٥١٨٣٦.٥١٦ايه عبدالناصر دمحم عبد الاله١٧٦٠٤ ٥٥

٧٠٣٤.٥٤٨.٥٣٦٢٤٣.٥١٧.٥٣٩١٧ايه عبده دمحم السيد حسن١٧٦٠٥ ٥٤.٥

٧٥٤٠٥٧٣٩.٥٢٧١١٥٣٩١٧ايه دمحم مصباح السيد١٧٦٠٦ ٥٩.٥

٧٧٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٥٣٧١٦بثينه دمحم احمد عبده١٧٦٠٧ ٥٨.٥

٧٥٣٩.٥٥٤٣٦.٥٢٦٣.٥١٥.٥٣٨١٦بسمله ابراهيم دمحم عبدالرحيم١٧٦٠٨ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٩٥٣٣٨.٥٢٦٥١٥٣١.٥١٥بسمله خالد صابر راضي١٧٦٠٩ ٥٩

٦٥.٥٣١٤٥٣٣٢٣١١٥.٥٣٤١٥بسمله طلبه علي علي سالم١٧٦١٠ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٧.٥٤٥٣٥٢٤٦١٥٣٨١٧.٥بسنت السيد دمحم حسن١٧٦١١ ٥٦

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٥٢٦٣١٥.٥٣٩١٦.٥بسنت عبدالسالم باز السيد١٧٦١٢ ٥٩

٧٦.٥٣٥٥٤٣٩.٥٢٦٤١٥٤٠١٧بسنت مرزوق عزمي راغب١٧٦١٣ ٥٩

٧٥.٥٣٥.٥٥٦٣٩.٥٢٦٢١٦٣٩١٦.٥بسنت ياسر ماهر السيد الشرقاوي١٧٦١٤ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٨١٥٣٩١٦.٥تسنيم صبري دمحم عبدالعال١٧٦١٥ ٥٧

٧٧٣٧.٥٥٩٣٩.٥٢٧٢١٦٣٤١٦تسنيم دمحم فتحي حامد١٧٦١٦ ٥٩

٦٤.٥٣٠.٥٣٨.٥٣٠٢١٢.٥١٧٣٧١٦.٥جهاد دمحم حسن دمحم١٧٦١٧ ٤٩

٧٥.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٦٨.٥١٧٤٠١٨حبيبه دمحم حسين دمحم١٧٦١٨ ٥٩

٦٧٣٦٤٥٣٢٢١٦١٥٣٤١٦حسناء وليد دمحم سليمان١٧٦١٩ ٣٦

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٩.٥١٥٤٠١٨حنين حسن دمحم بغدادي١٧٦٢٠ ٥٩

٥٥٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٩١٧.٥٣٣.٥١٥حنين دمحم اجمعان سلمي١٧٦٢١ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧.٥١٧٤٠١٦حنين دمحم شراويد عبدهللا١٧٦٢٢ ٥٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠خلود عاطف خليفه تمام١٧٦٢٣ ٠

٦٥.٥٢٥٣٧٣٠٢٠٣١٣.٥٣٦١٦دعاء حسن السيد دمحم١٧٦٢٤ ٤٥.٥

٦٠٢٥.٥٣٧.٥٣٢.٥٢٠٠.٥١٥.٥٣٥١٥دعاء عادل دمحم سالم١٧٦٢٥ ٤٥

٦٧٣٠.٥٤٥٣٣٢٢٨.٥١٥٣٣١٥.٥دعاء عامر عبدالعال لطيف١٧٦٢٦ ٥٣

٧١.٥٣١٥٠.٥٣٢.٥٢٤٣.٥١٥.٥٣٧١٥دعاء عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن١٧٦٢٧ ٥٨

٧٧٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٦٣١٥.٥٣٨١٥دعاء دمحم علي حسن١٧٦٢٨ ٥٨

٤٧.٥٢٢.٥٣٦.٥٢٣١٧٥.٥١٥٣٠١٣.٥دميانه راضي كمال سرجيوس١٧٦٢٩ ٤٦

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٧٣٩.٥١٦دميانه سعيد جورج ياقين١٧٦٣٠ ٦٠

٦٠٢٢.٥٤٧٢٢٢٠٦.٥١٥٣٢١٥دميانه صادق الصغير شحاته١٧٦٣١ ٥٥

٧٩٣٨٥٥٣٩.٥٢٧١.٥١٥٣٩١٥.٥دميانه ماجد سمعان عطيه١٧٦٣٢ ٦٠

٧٢.٥٣١٤٨٣٢.٥٢٣٩.٥١٦٣٥١٦.٥دنيا سمير السيد دمحم١٧٦٣٣ ٥٥.٥

٦٢.٥٢٣٣٦.٥٢١.٥١٩٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٥دنيا دمحم خيري ابو زيد١٧٦٣٤ ٥٣

٦٢٢٥٣٨٢١٢٠١١٦.٥٣٢١٥دنيا ممدوح فاروق دمحم١٧٦٣٥ ٥٥
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٤٩٢٢.٥٤٥٢١١٨٦.٥١٥٣٠١٥.٥دنيا منصور محمود العشري١٧٦٣٦ ٤٩

٧٤.٥٣٥٥٧٣٤٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٥.٥دينا صالح عبدهللا علي١٧٦٣٧ ٥٩

٧٤.٥٣٤٤٨٣٨٢٥٢١٥٣٧١٥.٥ذكرى عبدالعزيز ابراهيم دمحم١٧٦٣٨ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٣٧١٥.٥رانيا مصطفى مختار مجاهد١٧٦٣٩ ٦٠

٧٥.٥٣١٥٣٤٠٢٥٨١٥٣٧١٥.٥رحاب سعد كامل احمد١٧٦٤٠ ٥٨.٥

٧٠.٥٣١٤٥٣٦٢٣٧.٥١٥٣٥١٥.٥رحمه رمضان ابراهيم حسين اسماعيل١٧٦٤١ ٥٥

٦٩.٥٣١.٥٥٢٣٢.٥٢٤٠.٥١٥٣٧١٥.٥رحمه علي دمحم عبدالعال١٧٦٤٢ ٥٥

٥٣.٥٢١.٥٤٥٣٠١٩٦١٣.٥٣٤.٥١٣رحمه دمحم عبدالمعطي السيد١٧٦٤٣ ٤٦

٧٣.٥٣٢٤٥٣٣٢٣٨.٥١٧.٥٣٦١٥.٥رحمه دمحم نصر الغندور الناغيه١٧٦٤٤ ٥٥

٧٠.٥٣١.٥٤٥٣٦٢٤٢١٥٣٩١٥رحمه محمود دمحم احمد١٧٦٤٥ ٥٩

٥٠٢٠.٥٣٤٣٢١٨١.٥١٢.٥٢٦١٥رضوى السيد عبدالسالم عبد الهادى١٧٦٤٦ ٤٥

٧٠٣٠٤٥٣٤٢٣٣.٥١٥٣٣.٥١٥رضوى رمضان سليمان سالمه١٧٦٤٧ ٥٤.٥

٦٢٢٢٣٨.٥٣١٢٠٧.٥١٣.٥٣٥١٥رضوى عالء محمود احمد١٧٦٤٨ ٥٤

٦٧٢٥٤٥.٥٣٤.٥٢٢٧١٣.٥٣٤١٣رضوى دمحم سليمان علي١٧٦٤٩ ٥٥

٦٧٣٠٤٦.٥٣٥٢٣٦١٦٣٣.٥١٥رضوى مراد مرسال رزق هللا١٧٦٥٠ ٥٧.٥

٦٠٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٩.٥١٥٣٩.٥١٣رفقه عماد سمير صهيون١٧٦٥١ ٥١

٧٥.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٦٣٧١٧.٥رفقه عماد لطفي لبيب١٧٦٥٢ ٥٩

٧٣.٥٣٩٥٥٣٨٢٦٤.٥١٥٤٠١٥رهف احمد عوض ابو العطا١٧٦٥٣ ٥٩

٧٢٣٧٥٠.٥٣٦.٥٢٥٣١٦٣٥.٥١٧رواء دمحم احمد علي١٧٦٥٤ ٥٧

٧٠٣٦٤٥.٥٣٧٢٤٥١٥٣٣١٦.٥روان احمد ابراهيم دمحم١٧٦٥٥ ٥٦.٥

٦٩٣٣٤٧٣٦.٥٢٤٢.٥١٥٣٧.٥١٦روان احمد محمود دمحم سالم١٧٦٥٦ ٥٧

٧٢٣٣.٥٤٧٣٧٢٤٧١٥٣٩١٦روان السيد مصطفى بخيت١٧٦٥٧ ٥٧.٥

٧١.٥٣٠٤٥٣٤٢٣٦.٥١٥.٥٣٧.٥١٦روان جمال سعد شحاته١٧٦٥٨ ٥٦

٦٨.٥٣٦٤٦٣٨٢٤٧.٥١٥٣٧١٦.٥روان حسني عبداللطيف محمود١٧٦٥٩ ٥٩

٦٠٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٦١٣.٥٣٦١٧روان سويلم دمحم سالمه١٧٦٦٠ ٥٧

٦٦٣٢٥١٣٠٢٣٤١٦.٥٣٥١٧روان عبدالباسط اسماعيل احمد١٧٦٦١ ٥٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٣.٥٣٨١٦.٥روان ياسر مسلم دمحم١٧٦٦٢ ٥٥.٥

٧٨٣٧.٥٥٥.٥٣٩٢٧٠١٥٣٩١٦.٥روليتا نادر جاد عبده١٧٦٦٣ ٦٠

٧١.٥٣٦٥٠.٥٣٦.٥٢٥٢١٥٣٧١٦رويدا سعيد فتحي السيد١٧٦٦٤ ٥٧.٥

٦٠٢٦٥٠.٥٢١.٥٢١٢١٣.٥٣٧.٥١٦ريفان رافت لبيب ذكي١٧٦٦٥ ٥٤

٧٤٣٨.٥٥١٣٤٢٥٧.٥١٦٣٨١٦.٥ريم رياض دمحم محمود١٧٦٦٦ ٦٠

٦٥.٥٣٤٥٢٣٠٢٣٧.٥١٥.٥٣٧١٦.٥ريم سالمه دمحم علي١٧٦٦٧ ٥٦
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٧٥٣٧.٥٥٣٣٠.٥٢٥٣١٥.٥٣٧.٥١٥.٥ريهام اسامه محمود عبدالمنعم١٧٦٦٨ ٥٧

٥٢٢٣.٥٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٣٨١٨ريهام دمحم احمد حافظ١٧٦٦٩ ٥٤

٧٨.٥٣٩.٥٤٥٣٦٢٥٧١٦٣٦١٦زهوة كمال علي محمود١٧٦٧٠ ٥٨

٧٠.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٥.٥٢٥٧١٦٣٧١٧.٥زينب السيد سعد السيد١٧٦٧١ ٥٧

٧٣٣٥.٥٤٦٣٤٢٤٤.٥١٦.٥٣٣١٧زينب حسن سليمان عبدهللا١٧٦٧٢ ٥٦

٦٠.٥٣٢.٥٤٥.٥٣٠٢٢٣.٥١٦٣٢١٧زينب دمحم مهران علي١٧٦٧٣ ٥٥

٦٤٣٧٥٢٣٠٢٣٨١٦.٥٣٨.٥١٦.٥ساره رافت حفظ هللا مليكه١٧٦٧٤ ٥٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٨١٦.٥ساره سعيد احمد محمود١٧٦٧٥ ٥٦

٧٤.٥٣٥٥٤٣٦٢٥٦١٨٣٨.٥١٦.٥ساره دمحم ابراهيم خليل١٧٦٧٦ ٥٦.٥

٥٢.٥٣٠٣٥٢٢.٥١٨٥١٣٣٦.٥١٦ساره دمحم سالم علي١٧٦٧٧ ٤٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٧.٥١٦.٥٣٥١٦.٥ساره دمحم محمود احمد صبح١٧٦٧٨ ٥٩.٥

٧٤٣٨٥٥.٥٣٦.٥٢٦٤١٦٣٨.٥١٦.٥ساره مدحت القس بولس ميخائيل١٧٦٧٩ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٧٣٨٢٧٠.٥١٦.٥٣٧١٦.٥ساره مسلم سليم سالم علي١٧٦٨٠ ٦٠

٦٢.٥٣١.٥٤٦٣٠٢٢٣١٧٣٥١٥.٥ساميه صبحي علي غانم١٧٦٨١ ٥٣

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٦١٧٣٩.٥١٦.٥سجود عبدالناصر عبدهللا دمحم١٧٦٨٢ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٧٠١٧٣٨١٦.٥سجى دمحم محمود دمحم عطيفي١٧٦٨٣ ٥٩

٧٨٣٩٥٧.٥٣٩٢٧١١٧٣٨١٦.٥سحر احمد ابراهيم احمد١٧٦٨٤ ٥٧.٥

٥٣٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١١.٥١٥.٥٣٩١٦سحر اسامه عبداحمد١٧٦٨٥ ٥١.٥

٦٣.٥٣١٤٥.٥٣٠.٥٢٢٤.٥١٥٣٩١٦سلمى محمود معن احمد١٧٦٨٦ ٥٤

٦٦٣٢٤٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٨١٦.٥سمر سلمي سالم دمحم١٧٦٨٧ ٤٥

٧٧.٥٣٥٥٨٣٩٢٦٩١٦٣٨١٧.٥سهيله جمال طلبه علي١٧٦٨٨ ٥٩.٥

٧٨٣٨.٥٥٩٣٩٢٧٤١٧٤٠١٧.٥سوسنا اشرف نسيم عطا هللا١٧٦٨٩ ٥٩.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٩١٦.٥٣٧١٥شاهنده رمضان سند ابو ضيف١٧٦٩٠ ٥٢

٦٠.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٨١٧.٥شروق السيد دمحم بدوي١٧٦٩١ ٤٦

٧٦٣١٥١.٥٣٨.٥٢٥١١٧٤٠١٦.٥شروق عالء احمد اسماعيل١٧٦٩٢ ٥٤

٦٥.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٣٨١٦.٥٣٨.٥١٦.٥شروق علي زين العابدين عبدالمجيد١٧٦٩٣ ٥٥

٦٨.٥٣٠٥١.٥٣٥٢٤٠.٥١٧٣٦١٦.٥شروق علي منصور علي١٧٦٩٤ ٥٥.٥

٧٦٣٧٥١٣٤.٥٢٥٦١٥٣٩١٦.٥شرين ناصر حسن فزاع١٧٦٩٥ ٥٧.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٤٣٧.٥٢٦١١٥٣٩.٥١٧شمس عبدهللا ابراهيم سالمه١٧٦٩٦ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥١.٥٣٥٢٥٤١٧٣٨.٥١٦شهد احمد سالم عسران١٧٦٩٧ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥١٣٥٢٥٢١٥.٥٣٨.٥١٦شهد السيد سعيد دمحم١٧٦٩٨ ٥٦

٧٨.٥٣٨٥٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٧.٥١٦شهد جمال السيد ذكي١٧٦٩٩ ٥٧
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٧٩.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٨١٧.٥٣٩١٦.٥شهد دمحم عبدالمنعم عبد اللطيف١٧٧٠٠ ٦٠

٧٢٣٤٤٧٣٣.٥٢٤١١٦.٥٣٢١٦.٥شهد محمود دمحم محمود١٧٧٠١ ٥٤.٥

٧٩٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٦.٥٤٠١٥.٥شيماء االمام دمحم دمحم االمام١٧٧٠٢ ٥٩

٧٣.٥٣٥.٥٤٩٣٧٢٥١١٥٣٤١٥.٥شيماء زين العابدين سليمان عبدهللا دمحم١٧٧٠٣ ٥٦

٧٢.٥٣٣٤٨.٥٣٢٢٣٧.٥١٥٣٣١٦شيماء دمحم احمد دمحم١٧٧٠٤ ٥١.٥

٦٣.٥٣٣٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٥١٨.٥صباح حمدي حماد عطيه١٧٧٠٥ ٥٢.٥

٧٠.٥٣٣٤٨.٥٣٠٢٣٧.٥١٥.٥٣٦.٥١٦.٥صفيه علي شحاته مصطفى١٧٧٠٦ ٥٥.٥

٧٧٣٩٥٨٣٩٢٦٩١٥٣٩١٦.٥عائشه ابراهيم يوسف حسن١٧٧٠٧ ٥٦

٦٢.٥٣٤٤٥٣٣.٥٢٢٩١٥٣٨١٦.٥عبير فوزي مسلم حسان١٧٧٠٨ ٥٤

٦١٣٢٤٥٣٢٢٢١١٥٣٦.٥١٦.٥علياء محمود عطا هللا محمود١٧٧٠٩ ٥١

٦١.٥٣٣٤٥٣٤٢٢٧.٥١٥٣٢١٥.٥فاتن دمحم عبدالواحد عبد التواب١٧٧١٠ ٥٤

٧٥٣٨٥٧.٥٣٨٢٦٥١٥٣٨١٦فاطمه احمد علي جاب هللا١٧٧١١ ٥٦.٥

٧٣٣٧٤٦.٥٣٨٢٥٣.٥١٦٣٧١٥.٥فاطمه الزهراء احمد عبدالعال لطفي١٧٧١٢ ٥٩

٦٨.٥٣٦.٥٥٤٣٧٢٥٤١٥.٥٣٧١٦فاطمه الصغير السيد دمحم١٧٧١٣ ٥٨

٧٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٩١٧٤٠١٥.٥فاطمه ربيع شحاته عبدالمتجلي١٧٧١٤ ٥٧.٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٥.٥٤٠١٨فاطمه عبدالعال شحاته دمحم١٧٧١٥ ٥٨

٧١.٥٣٦.٥٤٥٣١.٥٢٣٧١٦.٥٣٩١٥فاطمه محمود دمحم سليمان١٧٧١٦ ٥٢.٥

٦٨٣٥.٥٥٠٣٤٢٤٥.٥١٥٣٧١٥.٥فرح زياد حسن سالمه١٧٧١٧ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٦٢٦٥١٦٣٩١٥.٥فيبي فتحي سولایر صليب١٧٧١٨ ٥٩

٧٠.٥٣٦.٥٤٥٣٥.٥٢٤١١٧.٥٣٦١٦قمر السيد انصاري دمحم١٧٧١٩ ٥٣.٥

٦٨.٥٣٥.٥٣٩٣٥.٥٢٣٢.٥١٦٣٣.٥١٥.٥قمر كامل صالح دمحم١٧٧٢٠ ٥٤

٧٩٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٤٠١٧كارولين صموئيل اسحق لبيب١٧٧٢١ ٥٩

٧٣.٥٣٠٤٦٣٤٢٤٢.٥١٧٣٦.٥١٧كاريمان خضر دمحم عثمان١٧٧٢٢ ٥٩

٧٩٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٩٤٠١٨كرستينا اشرف ثابت لمعي١٧٧٢٣ ٥٩

٧٠٣٦.٥٥٠.٥٣٩٢٥١١٨٣٩١٨كرستينا ايمن جبره نجيب١٧٧٢٤ ٥٥

٧١٣٥٤٧٣٥٢٤١١٧.٥٣٧١٦كريمه سرحان سالم سلمي ابراهيم١٧٧٢٥ ٥٣

٧٢.٥٤٠٥٩٤٠٢٧١.٥١٧.٥٣٩.٥١٨.٥لليان عوض زكي قوص١٧٧٢٦ ٦٠

٧٧.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٧.٥٣٩.٥١٧مارتينا خضري سعد مينا١٧٧٢٧ ٦٠

٦٠٣٠.٥٤٩.٥٣١٢٢٤١٥.٥٣٦١٥.٥مارتينا كمال شاكر عبدالشهيد١٧٧٢٨ ٥٣

٦٣.٥٣٥٤٩.٥٣٠٢٣٢١٧.٥٣٥١٦مارتينا ناجي نصيف يعقوب١٧٧٢٩ ٥٤

٧٧٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٤.٥١٦.٥٣٩١٦.٥ماري جرجس سعد هللا شلبي١٧٧٣٠ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٥١٦.٥٣٨.٥١٥.٥ماري سميح مكين يوسف١٧٧٣١ ٦٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٧١٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٨٤٠٥٨٤٠٢٧٥.٥١٧٣٩١٦ماري عادل خلف هللا بخيت١٧٧٣٢ ٥٩.٥

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٩٤٠١٥.٥ماريا عادل عطيه ابراهيم١٧٧٣٣ ٥٩.٥

٦٥.٥٣٤٥١٣٣٢٣٧١٧٣٦١٥مارينا روماني سمير عطيه١٧٧٣٤ ٥٣.٥

٦٧٣٧.٥٤٩.٥٣٠٢٣٨١٧٣٧.٥١٥.٥مارينا عطيه هللا كمال سرجيوس١٧٧٣٥ ٥٤

٥١٣٠٣٨٢٢.٥١٩٤.٥١٦٣٤١٧مرتينا اشرف فوزي نبيه١٧٧٣٦ ٥٣

٦٥٣٨.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٩٣٨١٦.٥مرثا مجدي فرج اسطفانوس١٧٧٣٧ ٥٤

٤٩٣٠٣٧.٥٢١١٨٧.٥١٥٣٧١٥مرفت خميس اسماعيل احمد١٧٧٣٨ ٥٠

٥٤.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٠١٦٣٦١٦مرفت سعيد عبدالرحيم عباس محمود١٧٧٣٩ ٥٣.٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٨.٥٣٤١٥مرنا خليل ابراهيم جرجس١٧٧٤٠ ٤٦

٧٥٣٧.٥٥٢٣٩٢٥٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥مروه احمد صبري حسن١٧٧٤١ ٥٥

٦٥.٥٣٦.٥٥٤٣٤٢٤٦١٦٣٢.٥١٧مروه السيد عطيه دمحم١٧٧٤٢ ٥٦

٦٢.٥٣٢٤٧.٥٢٣٢١٨١٥٣٠١٥مروه طلعت شحاته احمد١٧٧٤٣ ٥٣

٥٠٣٠.٥٤٥٢٢١٩٤.٥١٥.٥٣٠١٥مروه دمحم الصالحي االمام١٧٧٤٤ ٤٧

٧١.٥٣٧.٥٥٤٣٧٢٥٤.٥١٥٣٦.٥١٦مريم ابراهيم سامي عبدالمسيح١٧٧٤٥ ٥٤.٥

٦٧.٥٣٥٥٦٣٠٢٤٤.٥١٩.٥٣٧١٦.٥مريم اسحق عبده قديس١٧٧٤٦ ٥٦

٦٠.٥٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٧١٧٣٠.٥١٦مريم السيد رمزي امين١٧٧٤٧ ٤٥

٦٣.٥٣٢.٥٥٣٣٤.٥٢٣٦.٥٢٠٣٤١٥.٥مريم برتي زكي عزيز١٧٧٤٨ ٥٣

٦٦٣٥٥١.٥٣٣.٥٢٤٠.٥١٥٣٥.٥١٦مريم حارس عطيه ميخائيل١٧٧٤٩ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٦٨١٥٣٧.٥١٦.٥مريم سالم سليم سالمان١٧٧٥٠ ٥٨.٥

٧٦٣٨.٥٥٨٣٩٢٧٠.٥١٦.٥٤٠١٦.٥مريم عادل احمد عبدالرحمن١٧٧٥٢ ٥٩

٦٠٢٦٤٩٢٣.٥٢٠٣.٥١٥٣٠١٥.٥مريم عاطف متري بخيت١٧٧٥٣ ٤٥

٧١٣٦٤٧.٥٣٣.٥٢٤٠١٦.٥٣٧١٦مريم عماد جورج ياقين١٧٧٥٤ ٥٢

٦٨٣٢٤٨.٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٥١٥مريم دمحم عواد محمود١٧٧٥٥ ٤٨

٧٤٤٠٥٤.٥٣٧٢٥٨.٥١٦٣٨.٥١٥مريم ناير عوض باسيلي١٧٧٥٦ ٥٣

٦٦.٥٣٢٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٨١٥.٥ملك عزت دمحم دمحم عبدالونيس١٧٧٥٧ ٤٨.٥

٧١.٥٣٣٤٥٣٣٢٣١.٥١٥.٥٣٦.٥١٥ملك كرم عدلي عطيه١٧٧٥٨ ٤٩

٧٨٣٥.٥٥٣.٥٣٥٢٥٧.٥١٩.٥٣٥.٥١٥.٥ملك دمحم السيد هالل١٧٧٥٩ ٥٥.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٨.٥٤٠١٨.٥ملك محمود سويلم سالم١٧٧٦٠ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧٢.٥١٧٣٩١٨منار السيد سالمه دمحم١٧٧٦١ ٥٩

٦٨.٥٣٨٤٧٣١٢٢٩.٥١٦٣٤.٥١٦.٥منار شعبان كمال الدين حسين١٧٧٦٢ ٤٥

٦٤٣٨.٥٥١٣٠٢٢٨.٥١٥٣٢١٧.٥منار عبدالرحمن سعيد عبد الرحمن١٧٧٦٣ ٤٥

٦٢.٥٣٢٤٦٣٠٢١٥.٥١٥٣٠١٥منال كمال عبدالعال عبد الودود١٧٧٦٤ ٤٥
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٧١.٥٣٤٤٥٢٢.٥٢١٨١٥٣٤.٥١٧منةهللا احمد السيد دمحم١٧٧٦٥ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥١٥٣٦.٥١٧.٥منةهللا السيد دمحم علي١٧٧٦٦ ٥٩

٦٤.٥٣٩٤٧.٥٣٠٢٣٤١٥٣٤١٥منةهللا ايهاب عبدالحليم دمحم١٧٧٦٧ ٥٣

٧٤.٥٣٨٥٥.٥٣٦٢٦١.٥١٦٣٧١٥منةهللا بخيت رشاد احمد١٧٧٦٨ ٥٧.٥

٦٩٣٩٥٢٣٦٢٥١١٦٣٩١٦.٥منةهللا شحاته دمحم علي١٧٧٦٩ ٥٥

٦٠٣١٤٥.٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٢١٧منةهللا عبدالعال عبد اللطيف دمحم١٧٧٧٠ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦١٥.٥٤٠١٧منةهللا عالء ابراهيم دمحم١٧٧٧١ ٥٩

٧٨٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٧.٥١٥٣٦١٦.٥منةهللا عماد حمدي عبدالرحمن محمود١٧٧٧٢ ٥٨

٧٠٣٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٠١٦٣٩١٨منةهللا دمحم دمحم عبدالعزيز١٧٧٧٣ ٥٤

٦٨٣٣.٥٥١.٥٣٩٢٣٩.٥١٥٣٦١٧.٥منةهللا دمحم محمود احمد السيد١٧٧٧٤ ٤٧.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٥.٥٣٨٢٥٨.٥١٥.٥٣٩١٧.٥منةهللا محمود دمحم احمد١٧٧٧٥ ٥٤

٦٩٣٨.٥٤٦.٥٣٦.٥٢٤٦.٥١٥٣٦١٨منه اشرف ابو دهب عمران١٧٧٧٦ ٥٦

٧٤٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٠١٥٣٨١٧.٥منه حفني دمحم حسين١٧٧٧٧ ٥٩.٥

٦٤.٥٣٤٣٧.٥٣٣٢١٧١٢.٥٣٥١٧منه دمحم الشحات الشوادفي١٧٧٧٨ ٤٨

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٢٣٢٢٤.٥١٥٣٠١٧منه محمود ابو راضي احمد١٧٧٧٩ ٥٣.٥

٦٤٣٧.٥٤٥٣٣٢٣٠.٥١٧٣٥.٥١٦.٥منى محمود عبد ربه محمود١٧٧٨٠ ٥١

٧٨٣٩٥٦٣٩.٥٢٧٠.٥١٥٣٩١٦.٥مهرائيل جوزيف ملك لبيب١٧٧٨١ ٥٨

٧٠٣٣.٥٤٥٣٥٢٣٨.٥١٥٣٩١٦.٥مهرائيل حفظي رضاني بخيت١٧٧٨٢ ٥٥

٦٤.٥٣٢٤٥.٥٣٥٢٣٢١٥٣٦١٥مهرائيل مرقص صدقي متري١٧٧٨٣ ٥٥

٧١.٥٣٥٤٦٣٥٢٤١١٥٣٣١٦.٥مي حسني عبدالحكيم دمحم١٧٧٨٤ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٩٥٩٣٨٢٦٤.٥١٥٣٩١٦.٥مي صالح ناجي دمحم١٧٧٨٥ ٥٥

٧٤.٥٣٨٤٩٣٩٢٥٧.٥١٥.٥٣٨١٩مي دمحم حماد قويطه١٧٧٨٦ ٥٧

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٧.٥١٨٣٩١٨.٥ميرام دمحم ابراهيم دمحم١٧٧٨٧ ٥٩.٥

٦٣.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٥١٦.٥ناديه احمد عصمت عبدالحافظ١٧٧٨٨ ٤٩

٧٦.٥٤٠٥٥٤٠٢٦٩١٦.٥٣٩.٥١٧ناديه ناصر فخري فاخوري١٧٧٨٩ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٩٥٢٣٨٢٦١١٥٣٩١٦ناردين عياد بخيت جندي١٧٧٩٠ ٥٦.٥

٧٣.٥٣٨٤٧٣٧٢٥٠١٥٣٩.٥١٧نانسي حارث فلفل متى١٧٧٩١ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٨٥٥٣٤.٥٢٥٧.٥١٦.٥٣٩١٥نانسي لبيب خلبطه حكيم١٧٧٩٢ ٥٧.٥

٦٢.٥٣٧.٥٥٣٣٤٢٤٠١٦.٥٣٤.٥١٦.٥نجاه دمحم احمد دمحم فياض١٧٧٩٣ ٥٣

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥ندا السيد موسى عبدالرؤوف١٧٧٩٤ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٦٣٨١٨ندا دمحم عبدالرحيم موسى١٧٧٩٥ ٥٨.٥

٧٠٣٣.٥٤٧٣٢٢٣٦.٥١٧.٥٣٣.٥١٧ندى اسماعيل دمحم عبدالعال١٧٧٩٦ ٥٤
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٧٥٣٧.٥٥٦.٥٣٨٢٦٥١٨٣٦.٥١٩ندى السيد عبدالعال دمحم١٧٧٩٧ ٥٨

٧٦٣٧.٥٥١.٥٣٩.٥٢٥٩.٥١٧٣٦.٥١٧ندى ايمن صبري دمحم١٧٧٩٨ ٥٥

٦٣.٥٣٤٤٧٣٠٢٣٠١٧٣٥.٥١٨ندى ايمن عبدالرحمن دمحم١٧٧٩٩ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٥٣.٥١٧٣٦.٥١٧ندى جمال مشهور عبدالحليم١٧٨٠٠ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٨٣٩١٨ندى رضوان دمحم سالمه سالمان١٧٨٠١ ٥٧.٥

٦٧٣٨.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٨٣٧١٧ندى شريف دمحم مهران١٧٨٠٢ ٥٨

٧٠٣٩٥٢.٥٣٦.٥٢٥٣١٨.٥٣٥.٥١٨ندى عبادي حفني مصطفى١٧٨٠٣ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧٣٩١٦ندى عبدالرازق عمر عبد الاله١٧٨٠٤ ٦٠

٧٦.٥٤٠٥٥.٥٣٧.٥٢٦٨.٥١٧٣٩١٨.٥ندى محمود رشوان عبدالصادق١٧٨٠٥ ٥٩

٧٧٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠.٥١٦.٥٣٧١٦.٥نسرين محمود عبدالرحيم محمود١٧٨٠٦ ٥٧.٥

٧٦٣٥.٥٥١٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٨١٦.٥نسمه دمحم محمود عبدالمجيد١٧٨٠٧ ٥٨

٧٤٣٧.٥٥٦٤٠٢٦٣.٥١٦.٥٣٩١٥.٥نوال هاني عبدالمجيد دمحم١٧٨٠٨ ٥٦

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٧٣٩١٦.٥نور الهدى اشرف قطب دمحم١٧٨٠٩ ٥٩

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٥١٨٣٧.٥١٦نور دمحم سليم حسين١٧٨١٠ ٥٣

٧٦٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٨٣٩١٧.٥نورا احمد محمود احمد١٧٨١١ ٥٨

٥٢٢٤.٥٤٥٢٣.٥١٨٥١٨.٥٣٦١٥.٥نورا عالء دمحم عبدالوهاب١٧٨١٢ ٤٠

٦٩.٥٣٤.٥٥٣٣٧.٥٢٤٥١٥٣٨١٥.٥نورا على ابو بكر حسين١٧٨١٣ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٠٥٣٣٩٢٤٩.٥١٥.٥٣٩١٧نوران عادل سالم دمحم١٧٨١٤ ٥٥

٧٣.٥٣٢٥٤٣٥٢٤٦١٥٣٦١٥.٥نوره هشام سليم دمحم سليم١٧٨١٥ ٥١.٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٧.٥٣٩١٥.٥نورهان احمد شحاته دمحم١٧٨١٦ ٥٩

٥٣.٥٢٦٤٥٢٣.٥١٩٣١٥٣٤١٥.٥نورهان خالد ابراهيم درويش١٧٨١٧ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٢٦١٦٣٤.٥١٦نورهان سعيد دمحم دمحم١٧٨١٨ ٥٣.٥

٧٣٣٢.٥٤٩٣٠٢٣٨.٥١٥٣٤.٥١٧.٥نورهان ماهر ابو المعاطي دمحم عبدهللا١٧٨١٩ ٥٤

٧٦.٥٣٧٥٧٣٩٢٦٥١٥٣٦.٥١٧.٥نورهان دمحم احمد صالح١٧٨٢٠ ٥٥.٥

٧٧٣٧.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣١٦.٥٣٧.٥١٧.٥نورهان دمحم عبدالمنعم حسين١٧٨٢١ ٥٩

٧٥.٥٣٥.٥٥٤٣٧.٥٢٥٩١٥٣٩١٦هاجر عبدالناصر حلبي عبد الخالق عمر١٧٨٢٢ ٥٦.٥

٧٥٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٤٤.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥هاجر عثمان اسماعيل محمود١٧٨٢٣ ٥٥.٥

٦٣٢٤.٥٤٥.٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣١١٧هاجر مصطفى عثمان عثمان دمحم الصفائي١٧٨٢٤ ٥٠.٥

٦٠٢١.٥٤٥٢٣.٥١٩٥١٥٣٠١٥هاجر ياسر عبدالعزيز حسين١٧٨٢٥ ٤٥

٦٣٣١٣٩٣٠٢١١.٥١٥.٥٣٥.٥١٧هايدي حماد رشاد فرغلي مهران١٧٨٢٦ ٤٨.٥

٦٠٣٤.٥٣٩٣٠٢٠٩.٥١٣.٥٣٦.٥١٧هايدي سليمان سليمان دمحم سليمان١٧٨٢٧ ٤٦

٦٥.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣٨١٧هايدي دمحم الشحات عبدالحميد١٧٨٢٨ ٥٠.٥
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٧٣.٥٣٨٥١٣٤٢٥٥.٥١٥٣٩١٧هبه موسى عيد سليمان١٧٨٢٩ ٥٩

٦١.٥٣٠٣٨٣٠٢١٢.٥١٣.٥٢٦.٥١٥هدى احمد دمحم سالمه١٧٨٣٠ ٥٣

٦٣٣٣٣٨٣٠٢١٣.٥١٣.٥٣٤.٥١٦هدى اشرف عبدالعزيز جمعه١٧٨٣١ ٤٩.٥

٦٥٣٧٤٩.٥٣٣.٥٢٣٧.٥١٥٣٥.٥١٦هدى معن معن احمد١٧٨٣٢ ٥٢.٥

٦١٣٠٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٨١٧هدير دمحم محمود دمحم١٧٨٣٣ ٥٠

٧٨.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٨.٥١٧.٥٣٦.٥١٨.٥هنا دمحم كمال دمحمي ابراهيم١٧٨٣٤ ٥٩

٧٦.٥٣٦٥٠.٥٣٨٢٥٧١٦٣٨١٧هناء هيكل حسن دمحم سالم١٧٨٣٥ ٥٦

٧١.٥٣٩٥١٣٧.٥٢٥٤١٥٣٨.٥١٧هيام السيد احمد دمحم١٧٨٣٦ ٥٥

٧٨٤٠٥٦٤٠٢٧٣١٥٣٩١٦هيام رفعت محمود سليمان١٧٨٣٧ ٥٩

٦٣٣٣.٥٣٧٣٠٢١١.٥١٦٣٧.٥١٦.٥هيام طه دمحم ابو السعود عوض١٧٨٣٨ ٤٨

٦٨٣٤٤٦.٥٣٦.٥٢٣٧.٥١٥٣٨.٥١٥هيالنه نصر هللا شكري نصر هللا١٧٨٣٩ ٥٢.٥

٧٦٣٤٤٨.٥٣٥.٥٢٥٠١٥٣٩١٦ورده فتحي فؤاد مرسي١٧٨٤٠ ٥٦

٥٣٣٠٣٨.٥٢٣.٥١٩٣١٥٣٣.٥١٥وسام علي ماهر دمحم١٧٨٤١ ٤٨

٧٦.٥٤٠٥٣٣٩.٥٢٦٨١٥٣٦.٥١٧وعد وليد دمحم زهير١٧٨٤٢ ٥٩

٥٢.٥٣٠٣٧.٥٢١١٨٨.٥١٦.٥٣٣١٦وفاء حجازي السيد احمد١٧٨٤٣ ٤٧.٥

٦٩٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٠.٥١٧٣٧١٦.٥وفاء دمحم ابو الدهب دمحم١٧٨٤٤ ٥٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٧٣٩٢٦٩.٥١٦٣٧١٧والء احمد حامد حسن١٧٨٤٥ ٥٦

٦١.٥٣٤٤٥٣٢٢٢٢١٥.٥٣٧١٦.٥ياسمين احمد فتحي رزق عبدهللا١٧٨٤٦ ٤٩.٥

٦٥.٥٣١٤٥٣٢٢١٨.٥١٥.٥٣٦١٥.٥ياسمين اسماعيل اسماعيل علي١٧٨٤٧ ٤٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٥٢٥٣١٧٣٧.٥١٦.٥ياسمين علي فؤاد عثمان١٧٨٤٨ ٥٤.٥

٦٧.٥٣١.٥٥٥٣٢.٥٢٣٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٥.٥ياسمين محروس مصطفى بخيت١٧٨٤٩ ٥١

٦٨٣٣.٥٥١.٥٣٢.٥٢٣٨.٥١٥٣٨١٧ياسمين هاني السيد دمحم١٧٨٥٠ ٥٣

٧٨٣٩٥٦.٥٤٠٢٧١.٥١٥٣٧١٦يمنى فرج دمحم سليم سليمان١٧٨٥١ ٥٨

٤٨.٥٢٤٣٣.٥٢٠.٥١٦٦.٥١٥٣١١٥.٥يوستينا سعيد شوقي شحاته١٧٨٥٢ ٤٠

٦١٢٥.٥٣٦.٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٤١٥.٥يوستينا عماد عبدالمسيح فهمي١٧٨٥٣ ٤٥.٥

٥٣٢٤٣٧.٥٢١١٨٠.٥٠٣٠١٦.٥نرمين سعيد كمال صادق٢٢٧٩٥ ٤٥
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القنطرة غرب  الشهيد السيد إبراهيم عامر عاالدارة المدرسة
٤٦.٥٢٤.٥٣٤٢٠.٥١٧٠.٥١٦٣١١٧ابتسام مسلم سليمان جبر١٧٨٥٤ ٤٥

٦٥٣٠٣٨.٥٣٠٢٠٨.٥١٧٣٧١٧.٥اسراء ابراهيم زغلول مصطفى١٧٨٥٥ ٤٥

٧٧٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٥.٥٣٧.٥١٧اسراء حسين احمد دمحم١٧٨٥٦ ٦٠

٧٦٣٧.٥٥٦٣٨٢٦٦.٥١٦.٥٣٨١٧اسراء رضا سالم سليمان١٧٨٥٧ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٩١٧اسراء عاطف معوض عبدالرحيم١٧٨٥٨ ٦٠

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٤٠٢٧٢١٥.٥٣٩١٧اسراء عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن محفوظ١٧٨٥٩ ٥٩

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩١٥٣٦.٥١٦.٥اسراء محمود احمد صالح١٧٨٦٠ ٥٣.٥

٦٢٣١.٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥٣٦١٦اسراء ياسر صديق عبدالعظيم١٧٨٦١ ٥٦

٦٤٣٠٣٨.٥٣٠٢١٧١٣٣٦.٥١٦.٥اسالم يسرى ابراهيم رضا١٧٨٦٢ ٥٤.٥

٥١.٥٢٣.٥٣٨.٥٢٠.٥١٨٨١٥٣٤.٥١٦اسماء ابراهيم على دمحم١٧٨٦٣ ٥٤

٦٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٢٦١٥٣٦١٦اسماء احمد اسماعيل عبدالسالم١٧٨٦٤ ٥٥.٥

٦٠٢٤.٥٣٧٣٠٢٠٦.٥١٥٣٨١٧.٥اسماء عبدالحميد دمحم دمحم١٧٨٦٥ ٥٥

٧٠٣٧.٥٥٠٣٢.٥٢٤٠١٧.٥٣٥.٥١٧.٥اسماء عبدالفتاح دمحم سالم١٧٨٦٦ ٥٠

٧٦٣٧٥٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٦٣٨١٧.٥اسماء على جوده محمود عبدالرحيم١٧٨٦٧ ٥٣

٦١٣١٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٤١٧اسماء دمحم سالم سالمه١٧٨٦٨ ٥٢.٥

٦٤٣٠٣٨.٥٢٤.٥٢١١١٣.٥٣٧١٦.٥اسماء مصطفى حسن مصطفى١٧٨٦٩ ٥٤

٧٢٣٧٤٩٣٠٢٤٣.٥١٥٣٥١٧اسماء مصطفى رمضان يسن١٧٨٧٠ ٥٥.٥

٧٧.٥٣٤٥٢.٥٣٥٢٥٧.٥١٦٣٩١٧اعتدال سعد عبدالستار سعد١٧٨٧١ ٥٨.٥

٧٨٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٧٤١٥٣٨١٧االء اسماعيل رمضان حسن١٧٨٧٢ ٦٠

٧٠٣٢.٥٤٥٣٠٢٣١.٥١٦٣٦١٦.٥االء السيد ابراهيم بريك١٧٨٧٣ ٥٤

٧٧٣٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٦١٦٣٩١٧االء خالد ابراهيم سيد١٧٨٧٤ ٥٥

٧٨٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦٣٤.٥١٨االء على حسن على١٧٨٧٥ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٦.٥٣٨٢٦٧.٥١٨٣٤١٦.٥االء دمحم سليمان حسين١٧٨٧٦ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٦٨.٥١٨.٥٣٧.٥١٧االء مصطفى عطا هللا مصطفى١٧٨٧٧ ٥٨.٥

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٧١١٨.٥٣٧١٥.٥االء وحيد سليمان سلمان١٧٨٧٨ ٥٩

٧٠٣٨٥٣٣٢٢٥٠.٥١٨٣٥١٦.٥االء ياسر صديق عبدالعظيم١٧٨٧٩ ٥٧.٥

٧٣٣٦٥١.٥٣٢.٥٢٤٨.٥١٨٣٦.٥١٧الهام عالء يوسف سليمان١٧٨٨٠ ٥٥.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٠٢٥٢.٥١٨٣٣.٥١٦امل عبدالقادر دمحم السيد١٧٨٨١ ٥٩

٧٨٣٨٥٦.٥٣٤.٥٢٦٦.٥١٨٣٥١٦امنيه حسين دمحم يوسف١٧٨٨٢ ٥٩.٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٥.٥٢٠.٥٢١٣١٥٣٠١٦امنيه دمحم سليمان سالمه١٧٨٨٣ ٥٦

٦٨٣٢٤٩.٥٣٠٢٣٣.٥١٦.٥٣١١٦اميمه السيد نمر يوسف١٧٨٨٤ ٥٤
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٦٠٣٢.٥٤٦.٥٢٠.٥٢١٢.٥١٦.٥٣٠.٥١٦ايات اشرف محمود ابو المجد  دمحم١٧٨٨٥ ٥٣

٦٢.٥٣٢.٥٥١٢٢.٥٢٢٢.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ايات عبدالعزيز ابراهيم جبر١٧٨٨٦ ٥٤

٧٦٣٨٥٦.٥٣٤.٥٢٦٣١٦٣٥١٦ايمان اسامة سليمان دمحم١٧٨٨٧ ٥٨

٦٠٣٣٤٥٢١٢١٥١٧.٥٣٠١٥ايمان ثروت ابراهيم هاشم١٧٨٨٨ ٥٦

٧٣.٥٣٧٥١.٥٣٠٢٤٨.٥١٨.٥٣٣.٥١٥.٥ايمان حماده دمحم محمود١٧٨٨٩ ٥٦.٥

٧٣٣٧٥٣٣٠٢٥٠١٨٣٣.٥١٥ايمان خالد دمحم على عمرو١٧٨٩٠ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٧١.٥١٨.٥٣٨١٦.٥ايمان صالح عبدالسالم دمحم١٧٨٩١ ٥٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٦٩.٥١٨٣٧.٥١٦.٥ايمان عوض حنيدق احمد١٧٨٩٢ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٨٥٠.٥٣٥٢٥٩١٧٣٦.٥١٧ايمان مجدى زغلول السيد١٧٨٩٣ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٣٧.٥٢٧١١٦٣٥١٥.٥ايمان دمحم فتحى دمحم١٧٨٩٤ ٥٨.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٤.٥٣٥٢٦٧١٧٣٢.٥١٦ايمان نصر دمحم هالل١٧٨٩٥ ٥٩.٥

٧٠.٥٣٨٤٧.٥٣٠٢٤٥١٧٣٦.٥١٦.٥ايمان وليد عيد احمد١٧٨٩٦ ٥٩

٦٠٣٣.٥٤٥٢٠.٥٢١٤.٥١٦.٥٣١.٥١٦.٥ايه خيرى سالم عبدالعاطى١٧٨٩٧ ٥٥.٥

٧٦٣٨٥١٣٣٢٥٥١٥.٥٣٨١٨ايه شحته السيد محمود١٧٨٩٨ ٥٧

٦٣٣٧٤٦.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٣١٦.٥ايه عبدالعزيز دمحم حفنى١٧٨٩٩ ٤٦

٧٢٣٥٤٩.٥٣٠٢٣٩.٥١٥٣٥١٦.٥ايه دمحم رزق عبدهللا ابراهيم١٧٩٠٠ ٥٣

٥٤.٥٣٢.٥٤٨.٥٢١.٥٢٠٩١٥٣٢.٥١٦.٥ايه دمحم عابدين دمحم١٧٩٠١ ٥٢

٥٢.٥٣٣.٥٤٨.٥٢١.٥٢٠١١٥٣٦١٦ايه دمحم عيسى عبدالرحمن١٧٩٠٢ ٤٥

٦٨٣٥٤٩.٥٣٠٢٣٨.٥١٥.٥٣٠.٥١٧ايه دمحم محمود عبدهللا١٧٩٠٣ ٥٦

٥٥٣١٤٥٣٠٢١٤١٣٣١١٦.٥ايه ناصر عبدالحميد ابراهيم١٧٩٠٤ ٥٣

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٦.٥٣٩١٧.٥بدور سليمان خويطر سالم١٧٩٠٥ ٦٠

٧٠٣٦٤٩٣١.٥٢٤٠.٥١٥٣٤.٥١٧برديس على محمود دمحم١٧٩٠٦ ٥٤

٧٧.٥٣٦.٥٥٦٣٩٢٦٩١٥.٥٣٦.٥١٦بسملة دمحم حسن ابراهيم١٧٩٠٧ ٦٠

٧٠٣٤.٥٥٠.٥٣٠٢٣٩١٥.٥٣٥١٥بسمله ابراهيم عبدالهادى ابراهيم١٧٩٠٨ ٥٤

٧٠٣١٤٨.٥٣٠٢٣٣.٥١٦٣٤١٥بسمله صالح احمد دمحم١٧٩٠٩ ٥٤

٧٨٣٤.٥٥١.٥٣٨.٥٢٥٨١٦٣٨١٧بسمله عمار منصور ابراهيم١٧٩١٠ ٥٥.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٦١٥.٥بسمله عيسى عبدالمولى عيسى١٧٩١١ ٥١

٧٦.٥٣٨٥٠٣٧.٥٢٦٠١٥.٥٣٥.٥١٦بسمه ابراهيم جمعه ابراهيم١٧٩١٢ ٥٨

٧٦٣٥٥٢.٥٣٩٢٦٢.٥١٥٣٦.٥١٥.٥بسمه ابراهيم سليمان السيد١٧٩١٣ ٦٠

٧٨٣٤٥٢٣٦٢٥٩١٦٣٥١٥بسمه دمحم كمال عوض١٧٩١٤ ٥٩

٧٣٣٠.٥٥٤٣٦٢٥٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٥.٥بسمه دمحم دمحم دمحم١٧٩١٥ ٥٧

٧٣٣٢٥٠.٥٣٧.٥٢٤٩١٥٣٦.٥١٦بسنت عبدالحسيب زكى على١٧٩١٦ ٥٦
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٧٦٣٦٥٦٣٩٢٦٣١٦٣٩١٥.٥بسنت دمحم عبدالوهاب دمحم١٧٩١٧ ٥٦

٧٦٣٧٥٨٣٩٢٦٨.٥١٦٣٧١٥تسنيم احمد نور محمود احمد١٧٩١٨ ٥٨.٥

٧٣٣٢٤٧٣٢.٥٢٣٢.٥١٧٣٧١٥جيهاد مبارك حسين حسن١٧٩١٩ ٤٨

٦٥٢٦٤٥٢٢٢١٢.٥١٥٣٧.٥١٥حنان حماده دمحم ابو خزيم١٧٩٢٠ ٥٤.٥

٦٠٢٤.٥٤٥٢٢٢٠٥.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥حنين السيد احمد احمد١٧٩٢١ ٥٤

٧٥٣٢.٥٥٣٣٥٢٥٤١٥٣٩١٥حنين دمحم اسماعيل ابراهيم١٧٩٢٢ ٥٨.٥

٧٥.٥٢٥٥٠.٥٣٠٢٣٦١٥٣٧١٧حنين دمحم فوزى دمحم١٧٩٢٣ ٥٥

٦٨٣١٥٠.٥٣٧٢٤٤.٥١٦٣٣.٥١٦.٥خلود احمد فؤاد السيد١٧٩٢٤ ٥٨

٧٣٣٣٥٣٣٨.٥٢٥٦.٥١٦٣٦.٥١٦خلود السيد ابراهيم حجازى١٧٩٢٥ ٥٩

٦١.٥٣٠٣٧٣٠٢٠٨١٥٣٨١٥خلود حسن عبدهللا دمحم حسن١٧٩٢٦ ٤٩.٥

٦٥.٥٢٤.٥٤٥٣٠.٥٢١١.٥١٥٣٥.٥١٦.٥خلود دمحم جبر حداد١٧٩٢٧ ٤٦

٦٣٢٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٨.٥١٧.٥دعاء بدر دمحم الهادى عبدالحميد١٧٩٢٨ ٥٠.٥

٦٤٢٥٤٥٣١.٥٢١٣١٥٣٧.٥١٧.٥دعاء سعيد طلب يوسف١٧٩٢٩ ٤٧.٥

٦٩.٥٣٠٤٧٤٠٢٣٩.٥١٨٤٠١٦دعاء على دمحم عبدالغنى١٧٩٣٠ ٥٣

٦٢.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٠.٥١٥٣٨.٥١٥دعاء متولى غريب متولى١٧٩٣١ ٥٢

٦٧٢٣٤٥٣٢.٥٢١٢.٥١٦.٥٤٠١٧.٥دنيا سليمان عبدالعزيز على١٧٩٣٢ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩٢٦٩.٥١٧٤٠١٦.٥دنيا دمحم ابراهيم اسماعيل١٧٩٣٣ ٥٨

٧٣٣٠.٥٤٦٣٣٢٣٥.٥١٥٣٧.٥١٧دنيا دمحم العربى البحيرى ابراهيم١٧٩٣٤ ٥٣

٦٠٣٠٣٤.٥٣٠.٥٢٠٤١٦.٥٣٨.٥١٥دنيا دمحم صالح احمد صالح١٧٩٣٥ ٤٩

٤٦.٥٢٣.٥٣٦٢١.٥١٧٦.٥١٥.٥٣٨.٥١٥دينا عصام احمد عبدهللا١٧٩٣٦ ٤٩

٦١.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٢١٦.٥٣٤.٥١٦دينا دمحم ابراهيم بريك١٧٩٣٧ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦٣٨١٥.٥دينا دمحم على مصطفى١٧٩٣٨ ٤٥

٦٩.٥٢٣.٥٤٥٣٤.٥٢٢١.٥١٦٤٠١٦رانا صالح ابراهيم هالل١٧٩٣٩ ٤٩

٦٠٢٣.٥٣٦٢٣١٨٨.٥١٥٣٩١٦رانيا السيد سليم سالم١٧٩٤٠ ٤٦

٦٦٢٥٣٥.٥٣٠.٥٢٠٥.٥١٥٣٦١٦رانيا خالد عبدالفتاح السيد١٧٩٤١ ٤٨.٥

٦٨.٥٢٥٤٥٣٤.٥٢٢٣.٥١٩٣٦.٥١٦.٥رباب عزازى دمحم حسن١٧٩٤٢ ٥٠.٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٢٥١٧.٥٣٦١٦رحمه السيد عبدالواحد احمد١٧٩٤٣ ٤٨

٦٢٣٠٤٥٤٠٢٢٢١٨.٥٣٠.٥١٦رحمه سالم عواد حسن سلمى١٧٩٤٤ ٤٥

٧٧٣٧٥٥.٥٣٩.٥٢٦٧١٦٣٩١٧رحمه عصام الدين محمود دمحم محمود١٧٩٤٥ ٥٨

٦٠.٥٢٢٣٥.٥٣٢.٥١٩٥.٥١٥٣٤.٥١٥.٥رحمه على احمد السيد١٧٩٤٦ ٤٥

٧٠.٥٣٠٥٠٣٠٢٣٦.٥١٥٣٢.٥١٠رحمه دمحم السيد دمحم١٧٩٤٧ ٥٦

٧٣.٥٣٩.٥٥١٣٨.٥٢٥٠.٥١٥٣٩١٥رحيق دمحم ديب ديبان ابراهيم١٧٩٤٨ ٤٨
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٧٠٣٤.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٤٢١٥.٥٤٠١٦.٥رضا السيد دمحم سليمان١٧٩٤٩ ٥٤.٥

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥روان حسام عبدالفتاح سليم١٧٩٥٠ ٤٨

٦٩٣٤٤٦.٥٣٤٢٤١١٥٣٣.٥١٥.٥روان صابر فؤاد السيد١٧٩٥١ ٥٧.٥

٦٦٣٣٤٥٣٣٢٣٠١٥٣٥.٥١٥.٥روجينا سامى داود سليمان١٧٩٥٢ ٥٣

٧٠٣٤.٥٤٧.٥٣٢.٥٢٣٩.٥١٦٣٥١٦ريم احمد عبدالواحد احمد١٧٩٥٣ ٥٥

٦٩.٥٣٥٥٣.٥٣٥٢٥٠١٧.٥٣٦.٥١٨.٥ريم الصباح احمد رفاعى١٧٩٥٤ ٥٧

٦٧.٥٣٧٥٢.٥٣٦٢٤٧١٩٣٥.٥١٧ريهام السيد رفيق السيد١٧٩٥٥ ٥٤

٧٣٣٣٥١.٥٣٥.٥٢٥٢١٩٣٣.٥١٧.٥ريهام شعالن دمحم فهيم١٧٩٥٦ ٥٩

٧٤٣١.٥٥٠٣٢.٥٢٤٤١٦٣٣.٥١٥.٥زهور عبدالسالم فتحى عبد الحميد١٧٩٥٧ ٥٦

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥٣٠١٥.٥زينب احمد نصار سليمان١٧٩٥٨ ٤٧

٦٨.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩.٥١٦٣٧.٥١٦.٥زينب سعيد كمال دمحم١٧٩٥٩ ٥٥

٧٦٣٦٥٤.٥٣٦.٥٢٦٢.٥١٦.٥٣١.٥١٥.٥زينب عالء الدين احمد حامد١٧٩٦٠ ٥٩.٥

٧٦.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٩٣٨.٥١٧زينب على عبدالحميد على١٧٩٦١ ٦٠

٦٠٣١.٥٤٥٢١.٥٢٠٦١٦٣٠١٥.٥ساره صالح سالم عبدالحميد سالم١٧٩٦٢ ٤٨

٦٩.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٤٩١٦٣٣.٥١٧ساره عالء سليمان دمحم١٧٩٦٣ ٥٤

٧٦٣٦٥٨٣٨.٥٢٦٥.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥سعاد ابراهيم يوسف شحاته١٧٩٦٤ ٥٧

٦٩٣١٥٣.٥٣٣٢٤١.٥١٥٣٦١٨سعاد حمادة عودة فرج١٧٩٦٥ ٥٥

٧٤٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٦٣١٦.٥٣٧١٨.٥سعاد رجب فوزى على الزين١٧٩٦٦ ٥٧

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٨٢٧٤١٦.٥٣٦١٨سلوي دمحم سعيد سليمان١٧٩٦٧ ٥٩

٦٧.٥٣٤.٥٤٨.٥٣٢٢٣٧.٥١٦.٥٣٦١٦سماح اكرامي احمد دمحم١٧٩٦٨ ٥٥

٦٩٣٢.٥٥٤٣٥٢٤٨١٥٣٦.٥١٧.٥سماح رمضان السيد علي١٧٩٦٩ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٠٥٠٣١٢٣٧.٥١٥٣٣١٧سمر حمزه السيد محمود١٧٩٧٠ ٥٧

٦٠٣١.٥٤٥٣٠٢١٨.٥١٥.٥٣٠١٧سمر دمحم عبدالمنعم على١٧٩٧١ ٥٢

٦٦٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٧١٥٣٣١٦.٥سميره جمال عبدالمعطى عبد الحميد١٧٩٧٢ ٥٢

٦٤٣٢.٥٤٥٢٢.٥٢٢٠١٥٣٣١٧سهام حسين ابراهيم مسلم١٧٩٧٣ ٥٦

٦٧.٥٣٤٤٦.٥٢٣٢٢٥١٥.٥٣٣.٥١٧سهير عبدالحميد دمحم مصيلحى١٧٩٧٤ ٥٤

٧٢٣٦.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٥١٥٣١.٥١٥.٥سهير على السيد عبده عبدالعال١٧٩٧٥ ٥٦.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٧٢٦٠.٥١٥.٥٣٩١٦.٥سهيله عبدالحى صالح دمحم السيد١٧٩٧٦ ٥٨

٥٢٣٠٤٥٢٢.٥٢٠١.٥١٥٣٤١٦سهيله عبدالعزيز احمد عطا١٧٩٧٧ ٥٢

٧١.٥٣٧٥٥٣٢٢٥٢.٥١٦٣٩١٦.٥سهيله دمحم السيد عبدالحليم١٧٩٧٨ ٥٧

٦٠.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٥.٥١٦.٥شاهيناز السيد دمحم عبدالكريم١٧٩٧٩ ٥٣

٦٠٣٠٤٧.٥٣٢٢٢٤.٥١٧٣٤١٦.٥شروق دمحم السيد مصطفى١٧٩٨٠ ٥٥
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٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠شروق محمود سالم سالم١٧٩٨١ ٠

٧٢٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٥٦١٥٣٣.٥١٥شرين شعبان دمحم حسن١٧٩٨٢ ٥٦

٦٣.٥٣٤٥٢.٥٣٢٢٣٩١٥٣٥١٧شهد ابراهيم محمود حفنى١٧٩٨٣ ٥٧

٤٤.٥٣٠٣٥.٥٢١١٧٨١٢.٥٣١١٥شهد السيد بدير دمحم حامد١٧٩٨٤ ٤٧

٦٩٣٠٤٩.٥٣٤٢٤٠١٧.٥٣٦١٧شهد حسام عبدالسالم شحاته١٧٩٨٥ ٥٧.٥

٦٩.٥٣١٤٧٣٦.٥٢٤٠١٥٣٣١٨شهد شعبان دمحم عامر١٧٩٨٦ ٥٦

٦٧.٥٣٥٤٧.٥٣٠٢٣٥١٥٣٧١٨شهد مجدى شهدى احمد١٧٩٨٧ ٥٥

٦٥٣٤٤٥٣٠٢٢٧.٥١٦٣٣١٧شهد مجدى عبود عبده١٧٩٨٨ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٧١٥٣٥١٧شهد دمحم عبدالعزيز دمحم١٧٩٨٩ ٥٤.٥

٥٤.٥٣٠٤٥.٥٢١٢٠٤١٥.٥٣٤١٧شيماء حسن سليمان دمحم١٧٩٩٠ ٥٣

٧٠.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٨٢٦٢١٦.٥٣٩١٧شيماء سليمان رمضان دمحم١٧٩٩١ ٥٩.٥

٧٠٣٩٥٠.٥٣٨٢٥٣.٥١٨٣٧١٦شيماء ياسر دمحم عبدالرحيم١٧٩٩٢ ٥٦

٥٣.٥٣٣٤٥٣٠٢١٥.٥١٦.٥٣٤١٥صفاء عطيه السيد احمد١٧٩٩٣ ٥٤

٦٩.٥٣٦.٥٥١٣٣٢٤٥١٥٣٨١٧صفيه طارق مسعد شحاته١٧٩٩٤ ٥٥

٦٣٣٥.٥٤٥٢٣.٥٢٢٢١٥٣٦١٥ضحى مجدى عاشور امير١٧٩٩٥ ٥٥

٦٦٣٥٤٥.٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣٣١٥عتاب دمحم محمود احمد١٧٩٩٦ ٥٦

٧١.٥٣٤٥٣.٥٣٢.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٩١٧علياء حسام يحيى خميس١٧٩٩٧ ٥٧

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٣٩٢٧١.٥١٥٣٩١٧علياء سعيد سليمان مرزوق١٧٩٩٨ ٥٨.٥

٦٤.٥٣١٤٥٣٠٢٢٥.٥١٧.٥٣٨١٦غاده فؤاد دمحم عبدالرحمن١٧٩٩٩ ٥٥

٦٧٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٨٣٩١٦غاليه منصور فتوح دمحم١٨٠٠٠ ٥٥

٦٥.٥٣٠٤٦٣٠٢٢١١٥٣٤١٥.٥فاتن سالم سليمان دمحم١٨٠٠١ ٤٩.٥

٦٧.٥٣٥٤٧.٥٣٥٢٣٠١٥٣٤١٦فاطمه السيد احمد مصطفى عطيه١٨٠٠٢ ٤٥

٧٠٣١٥٠.٥٣٢٢٣٣.٥١٦.٥٣٢.٥١٦فاطمه السيد صابر احمد١٨٠٠٣ ٥٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٤٣٩٢٥٧١٦٣٨١٦فاطمه السيد على دمحم١٨٠٠٤ ٥١

٧٠٣٤٤٥٣٠٢٢٩١٧٣٦١٥.٥فاطمه سلمى سالم سليم١٨٠٠٥ ٥٠

٧١.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٣٧١٥٣٣١٥فاطمه عبدالخالق عبد الرحمن عبد القادر١٨٠٠٦ ٦٠

٧١٣٣.٥٤٨٣٩.٥٢٤٠.٥١٥٣٧١٦فاطمه دمحم سالمه مسلم١٨٠٠٧ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٤١١٥٣٣١٥فاطمه دمحم عطيه حسين١٨٠٠٨ ٦٠

٦٧٣٥٤٩.٥٣٧٢٣٤١٦٣٤.٥١٦فاطمه دمحم عيد على١٨٠٠٩ ٤٥.٥

٧٣.٥٣٤.٥٥٢٣٦٢٤٦.٥١٥٣٦١٦فاطمه نصر سالمه سالمان١٨٠١٠ ٥٠.٥

٦٤٣٠٤٥٣٠٢٠٦١٢.٥٣١١٧فرح محمود اسماعيل محمود١٨٠١١ ٣٧

٧٢٣٠.٥٤٨.٥٣٠٢٢٦١٥٣٤١٦فرحانه امين طلبه عبدالعزيز سالم١٨٠١٢ ٤٥
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٦٦.٥٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٠.٥١٥٣٣١٦.٥فرحه دمحم فؤاد عبدالعال١٨٠١٣ ٤٥

٦٨٣٣٤٥.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٤١٦لبنى ياسر دمحم ابراهيم١٨٠١٤ ٤٦

٧١.٥٣١.٥٤٩٣٥٢٣٦.٥١٥٣٥.٥١٦لميا دمحم رياض منصور١٨٠١٥ ٤٩.٥

٦٣٣٥٤٥٣٠٢٣١١٥٣٧١٦ماجده سيد ماجد عثمان١٨٠١٦ ٥٨

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٦١٦.٥٣٦.٥١٦مرام عطيه المهدى محمود١٨٠١٧ ٥٩

٧٦.٥٣٧٥٨٣٧٢٥٨.٥١٥٣٩١٦مرتينا ابراهيم فايز جوهر١٨٠١٨ ٥٠

٧٩٣٨.٥٥٩.٥٤٠٢٧٤.٥١٥.٥٣٥.٥١٦.٥مروة دمحم دمحم مسعد١٨٠١٩ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٨٥٠.٥٣٥٢٥٣١٥٣٤.٥١٦مريم السيد ابراهيم دمحم١٨٠٢٠ ٥٧

٧٥٣٦.٥٥٠.٥٣٨٢٥٢١٥.٥٣٥.٥١٦.٥مريم السيد دمحم السيد١٨٠٢١ ٥٢

٧١.٥٣١.٥٣٦.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٦.٥١٦.٥مريم رومانى عبده صليب١٨٠٢٢ ٤٥

٦٣.٥٣٣٤٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٢.٥١٦مريم سليمان دمحم دمحم١٨٠٢٣ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦١٥.٥٣٦.٥١٧مريم صالح يوسف محمود١٨٠٢٤ ٥٩

٧٤٣٥.٥٥١٣٨٢٤٣.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥مريم عصام النمر دمحم عمر١٨٠٢٥ ٤٥

٦٠٣١.٥٣٧.٥٢٢١٩٦١٥٣٠١٦.٥مريم عيد دمحم عيد١٨٠٢٦ ٤٥

٧٦.٥٣٩٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٥٣٣١٧مريم دمحم احمد عبدالحميد١٨٠٢٧ ٥٧.٥

٧٧٣٩.٥٥٥.٥٣٧.٥٢٦٦١٥٣٧١٧.٥مريم دمحم اسماعيل دمحم١٨٠٢٨ ٥٦.٥

٦٤٣٥٤٥٢٢.٥٢١١.٥١٥٣١.٥١٦.٥مريم محمود ابو الحسن محمود١٨٠٢٩ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٢٢.٥٢٠٣.٥١٥٣٥١٧مريم ناصر دمحم السيد١٨٠٣٠ ٤٥.٥

٧٥٣٩٥٣.٥٣٧٢٥٩.٥١٦٣٦.٥١٧.٥ملك السيد احمد حسان١٨٠٣١ ٥٥

٥٢.٥٣٠.٥٤٥٢٠.٥١٨٧١٥٣٠.٥١٦.٥ملك السيد عبدالعزيز على١٨٠٣٢ ٣٨.٥

٦٣٣٦.٥٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٦١٨ملك عفيفي دمحم اسماعيل١٨٠٣٣ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٨٣٧.٥٢٦٧١٥٣٦١٨ملك محمود السكرى احمد١٨٠٣٤ ٥٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٨٣٦٢٦٨١٥٣٧١٦ملك مصباح خميس عبدالعزيز١٨٠٣٥ ٥٧

٧٦.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٥٣٥.٥١٦.٥منار صباح ابراهيم عبدالغنى١٨٠٣٦ ٥٦.٥

٦٦٣٦٤٥٢٤.٥٢١٦.٥١٢.٥٣٧١٨منار ممدوح عزت احمد١٨٠٣٧ ٤٥

٧٣.٥٣٧.٥٤٧٣٠.٥٢٢٦.٥١٥٣٧١٦.٥منةهللا احمد ابراهيم سليم١٨٠٣٨ ٣٨

٧٢.٥٣٩٥٣.٥٣٤٢٤٩١٥٣٨١٦.٥منةهللا حسن عبدالستار عبدهللا١٨٠٣٩ ٥٠

٥١٣١٣٥.٥٢٢١٧٤١٥٣١١٥منةهللا رجب سليمان عبدالرشيد١٨٠٤٠ ٣٤.٥

٦١.٥٣٥.٥٤٥٢١١٩٩١٥٣٤١٦منةهللا سعود سعد عبادي١٨٠٤١ ٣٦

٧٧٤٠٥٥٣٨٢٦٧١٥٣٦١٧منةهللا عماد باز دمحم١٨٠٤٢ ٥٧

٥٢.٥٣٣.٥٤٥٢٠.٥١٩٢١٥٣٢١٨منةهللا دمحم احمد صديق غريب١٨٠٤٣ ٤٠.٥

٦٩.٥٣٨.٥٤٧٣٠٢٣٠١٥٣٧١٧منةهللا دمحم عبدالحميد عبدهللا١٨٠٤٤ ٤٥
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٦٨.٥٣٩٥٠٣٠.٥٢٣٥١٥٣٤١٧منةهللا محمود عبدالحميد خليل١٨٠٤٥ ٤٧

٧٦.٥٣٩.٥٥٦٣٨٢٦٧١٦٣٨١٧منه اشرف عيد السيد١٨٠٤٦ ٥٧

٧٤٣٩.٥٥٢.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٨١٦منه السيد احمد حسن١٨٠٤٧ ٤٧

٧٧.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٦٩١٨٣٨١٧منه خالد يوسف دمحم١٨٠٤٨ ٥٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٢٣٨.٥٢٦٤١٥٣٦١٥منه عبدالرحمن عبد المعطى على١٨٠٤٩ ٥٨.٥

٧٥٣٧.٥٤٦.٥٣٢.٥٢٤٤.٥١٥٣٧١٨منه عبدالعزيز اسماعيل دمحم١٨٠٥٠ ٥٣

٧٦٣٩٥٤٣٩.٥٢٦٥١٧٣٨١٦منه دمحم خلف دمحم١٨٠٥١ ٥٦.٥

٦٨.٥٢٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥.٥٣٧١٧منه دمحم عبدالوهاب دمحم١٨٠٥٢ ٥٢

٧٠.٥٣٢٤٧٣٧.٥٢٤٠١٥٣٧١٧.٥منه دمحم عيد مرسى١٨٠٥٣ ٥٣

٦٩٢٤٤٥٣٢.٥٢١٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥منى ابراهيم سليمان على١٨٠٥٤ ٤٨

٧٦.٥٣٠٥٠٣٧٢٤٣.٥١٦٣٧١٧منى حسين ابراهيم مسلم١٨٠٥٥ ٥٠

٧٧.٥٣٣٥٨.٥٣٧.٥٢٥٨١٧.٥٣٦١٧.٥منى فكرى ابراهيم الدسوقى الهادى١٨٠٥٦ ٥١.٥

٦٦.٥٣٠٤٩.٥٣٧٢٣١١٥٣٦١٧.٥منى محمود دمحم مسعد١٨٠٥٧ ٤٨

٧٣٣٣٤٧٣٥٢٤١١٦.٥٣٤.٥١٨مى الحاج سالمه دمحم اسماعيل١٨٠٥٨ ٥٣

٦٥.٥٢٦٤٥٢٢٢٠٦١٥٣٤.٥١٧.٥مى رمضان دمحم حامد١٨٠٥٩ ٤٧.٥

٦٧٢٤.٥٤٦٢٢.٥٢١٠١٥٣٣.٥١٦.٥مى سامى السيد مصطفى١٨٠٦٠ ٥٠

٧٤.٥٣٠٤٥٣٧.٥٢٣٢١٥٣٧١٧مياده طارق رمضان على١٨٠٦١ ٤٥

٦٧٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٢١٥٣٤.٥١٧.٥ناديه احمد ابراهيم جابر١٨٠٦٢ ٤٧.٥

٦٧٣٠.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٣٠.٥١٥٣٥١٨ناديه سلمان فريح عبدهللا١٨٠٦٣ ٥١

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٨.٥١٥٣٤.٥١٧نجالء عبدالحميد دمحم ابو خزيم١٨٠٦٤ ٥١

٧٣.٥٣٠٥١.٥٣١.٥٢٣٩١٥٣٩١٧نجالء محمود زكريا خالد١٨٠٦٥ ٥٢.٥

٧٦٣٥.٥٥٧.٥٣٩٢٦٥.٥١٥٣٩١٧.٥ندا احمد سليمان على١٨٠٦٦ ٥٧.٥

٧٢٣٧٤٧.٥٣٦٢٤٢.٥١٥٣٨١٧.٥ندا السيد عبدالمنعم احمد١٨٠٦٧ ٥٠

٧٧٣٧٥٧.٥٣٩.٥٢٦٩١٥٣٩١٨ندا الهادى عبدالحميد عبد العال١٨٠٦٨ ٥٨

٦٦٢٦٤٥.٥٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥ندى احمد سليمان احمد١٨٠٦٩ ٤٩

٧٣٣١٥٠.٥٣٥.٥٢٤٠.٥١٦٣٧١٧.٥ندى عبدالعزيز دمحم عبد العزيز١٨٠٧٠ ٥٠.٥

٦٠.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٣١٧.٥ندى عنتر دمحم طلبه١٨٠٧١ ٥٣

٦٠.٥٢٣.٥٣٨٢٢.٥١٨٦١٥٣٤.٥١٧ندى عيد زيدان على١٨٠٧٢ ٤١.٥

٧٩٣٨.٥٥٨٤٠٢٧٣.٥١٦٣٩١٧.٥نرفيانا عادل فايز جوهر١٨٠٧٣ ٥٨

٤٤٢٢٣٥.٥٢١.٥١٧١١٥٣٢.٥١٥نرمين عبدالناصر سليمان سالمه١٨٠٧٤ ٤٨

٦٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٨١٧نسمه شعبان رمضان سليمان١٨٠٧٥ ٤٩

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٣١٨نسمه صالح السيد احمد١٨٠٧٦ ٤٦.٥
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٦٧.٥٣٦٥١.٥٣٤.٥٢٣٧.٥١٥٣٧١٧.٥نغم يحيى دمحم عبدهللا دمحم١٨٠٧٧ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٢١٢٠١١٦.٥٣١١٦.٥نورهان احمدان حماد سليمان١٨٠٧٨ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٢.٥١٥٣٤١٦.٥نورهان على سليمان محمود١٨٠٧٩ ٤٥

٦٩٣٠.٥٤٧٣٠٢٢٦١٥٣١.٥١٧.٥نورهان دمحم سالم دمحم سليمان١٨٠٨٠ ٤٩.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥.٥٣٧.٥١٦.٥نورهان دمحم فتحى دمحم١٨٠٨١ ٤٥

٧٩٤٠٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٩نيره السيد دمحم عمر فرحات١٨٠٨٢ ٥٧

٦٥.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٩١٧هاجر عوده سالمه عوده١٨٠٨٣ ٤٨

٧٩.٥٤٠٥٨٣٩.٥٢٧٤١٦.٥٤٠١٧.٥هاجر دمحم احمد عوض١٨٠٨٤ ٥٧

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩٢٧٣١٦.٥٣٩١٧.٥هاجر دمحم حسن دمحم١٨٠٨٥ ٥٧

٧١.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨١٥٣٧١٦هاله عبدالمنعم حسن على١٨٠٨٦ ٤٧.٥

٦٩٣٧.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٧٣٦١٩هايدى ابراهيم احمد محمود١٨٠٨٧ ٥٢

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١٠.٥١٥.٥٣٠١٦.٥هبه السيد مصطفى سليم عبدالمولى١٨٠٨٨ ٤٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٥٢.٥١٥٣٥.٥١٨.٥هبه شعبان فكرى احمد١٨٠٨٩ ٥٢.٥

٦١.٥٣١٤٥٣٠٢١٥١٥٣٣.٥١٨.٥هبه ناصر عبدالمنعم امين١٨٠٩٠ ٤٧.٥

٦٩٣٤.٥٥٠٣٠٢٣٢.٥١٥.٥٣٦١٧هدوء عزازى دمحم حسن١٨٠٩١ ٤٩

٧٧٣٦٥٤.٥٣٣.٥٢٥٨١٥٣٨١٧هدى سالمه نمر دمحم١٨٠٩٢ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٠.٥١٥٣٣.٥١٦.٥هدى عوام احمد دمحم على١٨٠٩٣ ٤٥

٧٦.٥٣٥٥٧٣٨٢٦٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٩هدى هانى يوسف شحاته دمحم ابوزيد١٨٠٩٤ ٥٤

٧٧.٥٣٨٥٥٣٤٢٦٠١٧٣٦.٥١٨هنا سالمه جمال سالمه١٨٠٩٥ ٥٥.٥

٧٩.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٧٣٧.٥١٨هناء ابراهيم جمعه ابراهيم١٨٠٩٦ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٧٣٨٢٦٦١٦.٥٣٨١٨هناء ثروت نجاح على شلبى الريس١٨٠٩٧ ٥٥

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٤١٦.٥٣٨١٧.٥هناء عبدالحميد دمحم سليمان١٨٠٩٨ ٥٨

٧٢.٥٣١.٥٥٣٣٤.٥٢٤٤١٦.٥٣٧.٥١٦.٥هند الهادى عبدالعظيم مطاوع١٨٠٩٩ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٨٣٣٢٣٨.٥١٦٣٦.٥١٨هنيه حسين حافظ دمحم١٨١٠٠ ٤٨.٥

٧٠٢٤٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥.٥١٧.٥هويدا محمود عباس عبدالغفار١٨١٠١ ٥١.٥

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٧.٥٣٧١٧.٥وسام السيد حمد عابد دمحم١٨١٠٢ ٤٦.٥

٧٥٣٠٤٩٣٢٢٤١١٧٣٦.٥١٧والء محمود عبدالصمد دمحم العايدى١٨١٠٣ ٥٥

٧٢٣٢٥٠.٥٣٠٢٣٣.٥١٥٣٧١٧.٥يارا دمحم ابراهيم دمحم١٨١٠٤ ٤٩

٧٠.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٤.٥١٦٣٧١٨يارا دمحم جابر حسن مصطفى١٨١٠٥ ٤٩

٧٨.٥٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٧.٥٣٨١٩يارا وليد دمحم عبدالعزيز١٨١٠٦ ٥٨

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٤.٥١٧.٥ياسمبن سعيد محمود برعى١٨١٠٧ ٥٠

٧٥.٥٣٠٤٨٣٠٢٣٦١٥.٥٣١١٦.٥ياسمين عماد عبدالسالم دمحم١٨١٠٨ ٥٢.٥
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٧٤٣١.٥٥٣.٥٣٢.٥٢٤٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٧.٥ياسمين عوض هللا محمود دمحم١٨١٠٩ ٥٥

٧٧٣٨.٥٥٣٤٠٢٦٨.٥١٦٣٦.٥١٧ياسمين دمحم امين احمد١٨١١٠ ٦٠

٧٣٣٦.٥٥٣.٥٣٨٢٥٧١٥٣٣.٥١٧ياسمين دمحم عبدالوهاب عبد الراضى١٨١١١ ٥٦

٧٥٣٠٥٣٣٢.٥٢٤٨.٥١٥٣٧١٥.٥ياسمين نبيل امام احمد١٨١١٢ ٥٨

٦٨٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٥١٥٣٦١٧.٥يمنه فارس دمحم فارس١٨١١٣ ٤٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٩١٥.٥٣٥.٥١٨يمنى نصر احمد عبده١٨١١٤ ٦٠
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القنطرة غرب  ابوبكر الصديق االعداديةاالدارة المدرسة
٦٧٢٤.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٦١٧.٥ابراهيم حمدي عبدالمجيد دردير١٨١١٥ ٤٨.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٥.٥٤٠٢٧٢.٥١٥٣٦١٧ابراهيم رضا على الدين عبدالموجود١٨١١٦ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٣٤٢١٨.٥١٥٣٧١٧ابراهيم ياسر دمحم عبدالحميد١٨١١٧ ٤٩.٥

٤٦٢٢٣٥.٥٢٠١٦٣.٥١٥٣٠١١.٥احمد امام مصطفى مصطفى١٨١١٨ ٤٠

٥٠.٥٢٥٣٥٣٠١٨١.٥١٠.٥٣٣١١احمد جمال زيدان دمحم١٨١١٩ ٤١

٤٥٢٢.٥٣١٢٣١٦١.٥١١٢٧١٥احمد جمال دمحم مصطفى١٨١٢٠ ٤٠

٧٣٣٠٥١٣٩.٥٢٤٧.٥١٥٣٥١٦.٥احمد حسام دمحم عبدالكريم١٨١٢١ ٥٤

٦٠٢٤٣٦٢١.٥١٨٦.٥١٥٣١.٥١٥احمد حسين عبدالتواب حسين١٨١٢٢ ٤٥

٧٢.٥٣٧٤٥٣٦.٥٢٥١١٥٣٢١٥احمد خالد ابراهيم الدسوقى١٨١٢٣ ٦٠

٦٠٢١٣٥٢٠١٧٣.٥١٥٣٠١٥احمد رجب احمد دمحم١٨١٢٤ ٣٧.٥

٦٠.٥٢٥٣٧٣٠١٩٧.٥١٥٣٣١٧احمد سالمه سلمى سويلم١٨١٢٥ ٤٥

٥٤.٥٢٢.٥٣٧٢٣١٧٣١١.٥٣٢١١.٥احمد سليمان حسين سليمان١٨١٢٦ ٣٦

٧٨٣٩٥٨.٥٤٠٢٧٥١٥٣٣.٥١٦احمد عبده فرج عبدهللا١٨١٢٨ ٥٩.٥

٦٥.٥٣١٤٥٣٠.٥٢١٧١٥٣٢.٥١٦احمد على سالم على سالم١٨١٢٩ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٦١٢.٥٣٦١٦احمد على عبدالرحمن دمحم١٨١٣٠ ٣٧.٥

٧٥.٥٣٤٥٠٣٧.٥٢٤٦١٥٣٧١٦احمد فوزي شحات السيد١٨١٣١ ٤٩

٤٦.٥٢٣.٥٣٧٣٠١٧٥.٥١٥٣٠.٥١٥احمد دمحم جمال خلف هللا١٨١٣٢ ٣٨.٥

٦٠٢٦٤٥.٥٣٠١٩٧.٥١٢٣٠١٦احمد دمحم سليم عدوان١٨١٣٣ ٣٦

٦٠٢٤٣٧.٥٢٢.٥١٨١.٥١٢.٥٢٥.٥١٥احمد محمود احمد عبدالرحمن١٨١٣٤ ٣٧.٥

٧٦٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٢١٥٣٦.٥١٦.٥احمد مصطفى عبدالعزيز ابراهيم١٨١٣٥ ٥٧

٦٦٣٥.٥٥١٣٠٢٢٧.٥١٥٣٨١٧احمد نبيل عبدالحفيظ راضى١٨١٣٦ ٤٥

٦٢.٥٣١.٥٤٨٢٣.٥٢١٠.٥١٥٣٣١٥اسامه بدر دمحم شحتو١٨١٣٧ ٤٥

٦٥٣١٥٠٣٠٢١٤.٥١٥٣٠١٥.٥اسالم رمضان دمحم ابراهيم١٨١٣٨ ٣٨.٥

٤٥٢٤٤٥.٥٢٣١٦٨.٥١٥٣٠.٥١٣.٥اسالم طارق البدري دمحم١٨١٣٩ ٣١

٦٨.٥٣١.٥٤٦٣١٢٢٢١٥٣٦.٥١٦اسالم ممدوح السيد دمحم١٨١٤٠ ٤٥

٧٠.٥٣٢.٥٥٣٣٠٢٣١١٥٣٥.٥١٦.٥اشرف محمود قطب دمحم١٨١٤١ ٤٥

٦٧.٥٣٠.٥٥٠٣٠٢٢٣.٥١٥٣٤.٥١٦.٥السيد سويلم مسلم سويلم١٨١٤٢ ٤٥.٥

٧٢٣٣.٥٥٧٣٦٢٤٣.٥١٥٣٦١٦السيد دمحم السيد دمحم١٨١٤٣ ٤٥

٦٤٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٥١٥٣٥١٥.٥السيد دمحم دمحم عمار١٨١٤٤ ٤٥

٥٤.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠١٩٨.٥١٢٣٠.٥١٦.٥السيد نصر السيد محمود١٨١٤٥ ٣٦

٧٥٣٨.٥٥٤.٥٣٧٢٥٨.٥١٥٣٧١٦انس خالد احمد على١٨١٤٦ ٥٣.٥
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٦٢.٥٣٠.٥٥٥.٥٣٣.٥٢٢٧١٥٣٤.٥١٥.٥جوفانى عماد عيسى صديق١٨١٤٧ ٤٥

٤٢٢١٣٧٣٠١٦٠.٥١٢٣١١٥حازم كمال يونس عوض١٨١٤٨ ٣٠.٥

٦٠.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٢١٥٣١.٥١٦حسن عميره حسن دمحم١٨١٤٩ ٣٥.٥

٤٢.٥٢١٣٦٢٠١٥٦.٥١١.٥٣٣١٥حسن دمحم احمد دمحم١٨١٥٠ ٣٧

٦٥٣٢٤٧.٥٣٠.٥٢٢٣١٥٣٥.٥١٥.٥حسين سليمان حسين ابراهيم١٨١٥١ ٤٨

٦٧٣٤٤٩٣٣٢٣٢١٥٣٣.٥١٥حمدي حاتم حمدي دمحم١٨١٥٢ ٤٩

٢٠١٠١٦.٥١٠٧٢٥١١٥خليل فتحى مفتاح ونيس١٨١٥٣ ١٥.٥

٧٢.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٥٣٥١٥ذياد سيد حمدى دمحم١٨١٥٤ ٥٢

٧٤.٥٣٣.٥٥٤.٥٣٠٢٣٨.٥١٥٣٥.٥١٥.٥رافت احمدى عبدالرحمن على١٨١٥٥ ٤٦

٧٣.٥٣٨٥٥٣٤٢٥٢.٥١٥٣٦.٥١٥.٥زياد احمد حيدر مصطفى١٨١٥٦ ٥٢

٦٠٣٥٥٢.٥٢٢٢٢٠.٥١٥٣٥١٥زياد حمدى قبيص حسين١٨١٥٧ ٥١

٧٥.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٠.٥١٥٣٦.٥١٦.٥زياد عبدالهادى ابراهيم دمحم١٨١٥٨ ٥٩

٧٤.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٧٢٥٨.٥١٥٣٥.٥١٦زياد دمحم على دمحم١٨١٥٩ ٥٢

٦٩.٥٣٠.٥٤٨٢٣.٥٢١٨.٥١٥٣٥.٥١٥سند احمد سند دمحم١٨١٦٠ ٤٧

٥٢٢٣٤٦٢١.٥١٨٣١٥٣١١٣.٥شادى دمحم صبيح راشد١٨١٦٢ ٤٠.٥

٥١.٥٢٠٣٨.٥٢١١٧٩١٥٣١.٥١٥شعبان دمحم السيد عوض١٨١٦٣ ٤٨

٤٠٢٠٣٤.٥٢٠١٥٢.٥١٠٣٠١٥صابر عماد زيدان دمحم١٨١٦٤ ٣٨

٦٥.٥٢٤.٥٤٥٣٠٢١٣١٥٣١.٥١٥عبدالخالق دمحم عبدالخالق محمود١٨١٦٥ ٤٨

٧١٣٣.٥٥٤٣٠٢٣٧.٥١٥٣٥١٥.٥عبدالرحمن حسين زيدان ابوزيد١٨١٦٧ ٤٩

٦٨٣٦.٥٥٧٣١.٥٢٤٥.٥١٥٣٦١٦عبدالرحمن خالد السيد عبدالرحمن١٨١٦٨ ٥٢.٥

٦٩.٥٣١.٥٤٨.٥٣٠٢٢٨.٥١٥٣٠.٥١٥عبدالرحمن دمحم علي دمحم١٨١٦٩ ٤٩

٤٥.٥٢٢.٥٤٦.٥٢١.٥١٨٣١٥٣٠.٥١٣عبدالغنى محمود احمد دمحم١٨١٧٠ ٤٧

٧٣.٥٣٥.٥٥٤٣٧٢٥٠.٥١٥٣٣.٥١٥عبدهللا ابراهيم عقيل سالمان١٨١٧١ ٥٠.٥

٦٢٣٥٤٦٢٢٢١٦.٥١٥٣٤.٥١٥عبدهللا احمد مزيد دمحم١٨١٧٢ ٥١.٥

٦٩٣٤٥١.٥٣٠٢٣٩١٥٣٤١٥عبدهللا عوض فتحى عوض١٨١٧٣ ٥٤.٥

٤٤.٥٢١٣٣.٥٢٠١٥٩.٥١٥٣١١٢.٥عبدهللا دمحم عطوه سالمان١٨١٧٤ ٤٠.٥

٥١٢٤٤٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٤.٥١٥عبدهللا نبيل على دمحم١٨١٧٥ ٤٦.٥

٤٧٢٢٣٧.٥٢٠١٥٨.٥١٥٣١.٥١٥على حمدي حسانين موسى١٨١٧٦ ٣٢

٤١٢٠٣٤٢٠١٤٦١٢.٥٣٠١٥على عبدالرحمن دمحم على١٨١٧٩ ٣١

٦٧٣٠٥٠٣٠.٥٢٢٩١٥٣٣١٦.٥على دمحم دمحم دمحم١٨١٨٠ ٥١.٥

٦٥٣٠٥٠.٥٣١.٥٢٢٢١٥٣٢١٦على مصطفى احمد ابراهيم١٨١٨١ ٤٥

٧٥٣٥٥١.٥٣٥٢٥٣.٥١٥.٥٣٨١٦عمر احمد احمد دمحم١٨١٨٢ ٥٧
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٤٨٢٤.٥٤٨٣٠١٨٣١٥٣٠١٥عمر االمير فزاع رحيم١٨١٨٣ ٣٢.٥

٧٢٢٥٥١.٥٣٥.٥٢٣٦١٥٣١.٥١٦عمر عالء الدين عبدالحليم شحاته١٨١٨٤ ٥٢

٦٠٣٠٤٦.٥٣٠٢١١.٥١٥٣٢١٥عمر دمحم سلمان نجيب١٨١٨٥ ٤٥

٧٨٣٥.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٥٨.٥١٥٣٨١٦.٥عمر يوسف مطير مسلم١٨١٨٦ ٥٣

٦١٣٠٥٢.٥٣٤٢٢٢.٥١٥٣٤١٥.٥عمرو احمد مصطفى حسين١٨١٨٧ ٤٥

٦٣٣٠٥٢٣١٢٢٤١٥٣٧١٦.٥عمرو احمدان دمحم سليمان١٨١٨٨ ٤٨

٧١٣٥٥٥٣٤.٥٢٤٧.٥١٥٣٥١٧.٥عمرو عاطف امام محمود١٨١٨٩ ٥٢

٥٠٢٢٤٧.٥٣٠١٩٤.٥١٥٣٢.٥١٦.٥عمرو دمحم زايد سليمان١٨١٩٠ ٤٥

٦٤٢٥٤٧٣١.٥٢١٢.٥١٥٣٠١٦.٥عمرو هانى حنيدق حسن١٨١٩١ ٤٥

٤٧٢٣.٥٤٨.٥٢٣.٥١٨٧.٥١٥٣٣.٥١٥فارس السيد عبدالنبى عبد الهادى١٨١٩٢ ٤٥

٧٦٣٠٥٠٣٧٢٤٢.٥١٥٣٤.٥١٥.٥فارس على عبدالرحمن سالم١٨١٩٣ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٢١٥٣١١٥فارس دمحم دمحم الخزامى١٨١٩٤ ٤٥

٤٢٣٠٣٦.٥٢٠١٦٠١٢٣٣.٥١٥.٥فتوح دمحم عبدالحليم دمحم١٨١٩٥ ٣١.٥

٧٤.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٥١١٥٣٥١٥كمال عالء ابو الدهب حسين١٨١٩٦ ٤٥

٧٤٣٧٥١٣٩٢٤٩.٥١٥٣٥١٥كيرلس بهاء ذكي عوض١٨١٩٧ ٤٨.٥

٦٤٣٢.٥٥١٣٦.٥٢٣٢١٥٣٥.٥١٧كيرلس حليم ناشد حليم١٨١٩٨ ٤٨

٧٦٣٩٥٧٣٨.٥٢٦٨.٥١٧٣٩١٨.٥كيرلس عماشه سند سعيد١٨١٩٩ ٥٨

٦٧٣١٥٠.٥٣٤.٥٢٣٠.٥١٥٣٨١٦دمحم ابراهيم دمحم حسين١٨٢٠٠ ٤٧.٥

٦٢٢٦٤٥٣٣.٥٢١٨١٢.٥٣١.٥١٦دمحم احمد عبدالجواد دمحم١٨٢٠١ ٥١.٥

٥٣٢٤٤٥٢١١٨٨١٥٣٧١٦دمحم احمد على سالمه١٨٢٠٢ ٤٥

٧٣٣٥٥٥٣٦٢٥٢١٦٣٧١٦دمحم احمد فؤاد دمحم١٨٢٠٣ ٥٣

٥٣.٥٢٥.٥٣٨.٥٢٣١٨٨.٥١٥٣٣١٥دمحم احمد ناجى احمد١٨٢٠٤ ٤٨

٦٨٣٣.٥٤٦٣٥٢٣٢.٥١٥٣٤.٥١٦دمحم البدرى احمد عبدهللا١٨٢٠٥ ٥٠

٧٤.٥٣٩٥٧.٥٣٩.٥٢٦٥١٥٣٦١٥.٥دمحم السيد طلبه عطوان١٨٢٠٦ ٥٤.٥

٦٠٣٠٤٥٣٢٢١٤١٥٣٤١٦.٥دمحم السيد دمحم حسن١٨٢٠٧ ٤٧

٤٧٣٠٤٥٣٦.٥٢٠٤.٥١٢.٥٣٠.٥١٥.٥دمحم باسم السيد سالم١٨٢٠٨ ٤٦

٦٠٢١.٥٤٥٢١.٥١٨٧.٥١٥٣١.٥١٦دمحم حسن زيدان ابو زيد١٨٢٠٩ ٣٩.٥

٧١.٥٣٠٤٧.٥٣١.٥٢٢٨١٥٣٨١٥.٥دمحم حسن سليمان سلمى١٨٢١٠ ٤٧.٥

٤٨.٥٢٢.٥٣٨٢٢.٥١٧٨.٥١٢.٥٣١١٦دمحم حسن سويلم سليمان١٨٢١١ ٤٧

٤٨٢٠.٥٣٦.٥٢١١٦٦.٥١٥٣٣١٢دمحم حسن دمحم صديق١٨٢١٢ ٤٠.٥

٤٧.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩١١٥٣٤١٦دمحم حسين احمد عبدالقادر١٨٢١٣ ٤٥

٤٧.٥٢٣٤٥٢١١٨٣.٥١٥.٥٣٥١٥.٥دمحم حلمي سليمان علي١٨٢١٤ ٤٧
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٦٦.٥٣٠.٥٤٥٣١.٥٢١٨.٥١٥٣١١٥دمحم حموده ابو ضيف دمحم١٨٢١٥ ٤٥

٥١٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥٣٢.٥١٣دمحم حميد عبدالجواد دمحم١٨٢١٦ ٤٥

٥٠.٥٢٥٣٨.٥٣٠١٨٩١٥٣١.٥١٥دمحم رضا احمد فريد١٨٢١٧ ٤٥

٧١٣٨.٥٥٠.٥٣٦٢٥٢١٥٣٢.٥١٦دمحم رضا على الدين عبدالموجود١٨٢١٨ ٥٦

٤٨.٥٣٠٣٧.٥٣٢١٩٣١٢.٥٣١.٥١٦دمحم رمضان حسانين عبدالصبور١٨٢١٩ ٤٥

٦٩٣٨٤٧٣٨.٥٢٤٥.٥١٥٣٢.٥١٥دمحم سامي الصوالحي على١٨٢٢٠ ٥٣

٧٥٣٩٥٦٤٠٢٦٩١٥٣٥١٦.٥دمحم سعيد اسماعيل على١٨٢٢١ ٥٩

٤٨٣٠٣٦.٥٢١١٨٠.٥١٢.٥٣٠.٥١٥.٥دمحم سعيد على سعيد١٨٢٢٢ ٤٥

٦٥٣٠٤٦٣٢٢١٨١٥٣١.٥١٥دمحم سالمه ابراهيم شاهر١٨٢٢٣ ٤٥

٤٩٣٠٣٩٣٠١٩٣١٥٢٥.٥١٣دمحم سليمان دمحم دمحم١٨٢٢٤ ٤٥

٦٥.٥٣٢٤٥٣٤.٥٢٢٨١٥٣٢.٥١٦دمحم سليمان مسعود سليمان١٨٢٢٥ ٥١

٦٧٣٣٤٥.٥٣٣٢٢٧.٥١٥.٥٣١.٥١٧دمحم صابر دمحم اسماعيل١٨٢٢٦ ٤٩

٦٤.٥٣٢٤٦.٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٣.٥١٥.٥دمحم صالح عبدالرحيم عباس١٨٢٢٧ ٤٥.٥

٧٠٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٧١٥٣٥١٦.٥دمحم عبدالرحمن محمود دمحم١٨٢٢٨ ٤٧.٥

٧٠٣٤.٥٤٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٥٣٤١٥.٥دمحم عطوه حسين على١٨٢٢٩ ٤٩.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٤.٥١٧.٥دمحم على سالم سويلم١٨٢٣٠ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٣.٥١٦دمحم علي عبدالجواد دمحم١٨٢٣١ ٤٥

٦٩.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٢٢.٥١٥٣٣.٥١٦دمحم عيد دمحم سالمه١٨٢٣٢ ٤٥

٦١٣٢.٥٣٨٣٠٢٠٧.٥١٥٣٢.٥١٦.٥دمحم محسن حسن دمحم١٨٢٣٣ ٤٦

٦٨٣٣.٥٥١.٥٣٥.٥٢٣٧.٥١٥٣٥.٥١٦.٥دمحم مقابل عبدالكريم عبد الحليم١٨٢٣٤ ٤٩

٥٤.٥٢٤.٥٣٦٣٠١٨٥.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم وحيد كمال احمد١٨٢٣٥ ٤٠.٥

٦٦٣٠٤٥.٥٣٢٢١٨.٥١٥٣١١٦دمحم وليد دمحم عبدهللا١٨٢٣٦ ٤٥

٥٤٢٥٣٨.٥٣٠١٨٨١٥.٥٣١.٥١٥محمود احمد بدوى بيومى١٨٢٣٧ ٤٠.٥

٧٣٣٦.٥٥٢.٥٣٩٢٥٧.٥١٥٣٦١٧محمود السيد حميد علي١٨٢٣٨ ٥٦.٥

٦٠٢٢.٥٣٨.٥٣١.٥١٩٣١٥٣٠١٦محمود سليمان بسيونى جمعان١٨٢٣٩ ٤٠.٥

٥٤٢٢.٥٣٦.٥٢١١٧٤.٥١٥٣٣١٥محمود صابر احمد صابر١٨٢٤٠ ٤٠.٥

٧٧.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٠.٥٢٤١.٥١٥.٥٣٦١٧محمود صبرى دمحم كلحى١٨٢٤١ ٥١.٥

٦٣٣٠٣٨٣٠٢٠٦١٥٣٢١٧محمود عبدالحكيم صابر دمحم١٨٢٤٢ ٤٥

٥٠.٥٢٢.٥٣٥٢٠.٥١٧٣.٥١٥٣٠١٥محمود عبدالرحمن دمحم على١٨٢٤٣ ٤٥

٧٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٣١.٥١٥٣٣.٥١٧محمود دمحم احمد دمحم١٨٢٤٤ ٥٢

٦٠٢١٣٤.٥٢٢.٥١٧٠١٥٣٠.٥١٥محمود دمحم دمحم عبدالغنى١٨٢٤٥ ٣٢

٤٠٢١٣١.٥٢٠١٤٧.٥١٠.٥٢٥١١.٥مصطفى امام مصطفى مصطفى١٨٢٤٦ ٣٥
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٤٦.٥٢١.٥٣٨.٥٢٢١٦٥.٥١٥٣٢.٥١٥.٥مصطفى عوده حماد حمدان١٨٢٤٧ ٣٧

٤٢.٥٢١٣٨٢٢١٦٣.٥١٢.٥٣٣١٥مصطفى فرغلى السيد الشلقامى١٨٢٤٨ ٤٠

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٤٠٢٧٧١٥٣٧١٥.٥مصطفى دمحم مصطفى دمحم١٨٢٤٩ ٥٩

٧٠٢٤.٥٣٨.٥٢٠١٩٨١٥٣٤.٥١٦.٥مصطفى محمود سعد عبدالحليم١٨٢٥٠ ٤٥

٤٥.٥٢٤٣٦.٥٢١.٥١٥٨١٥٣٠١٥مصطفى محمود دمحم عبده١٨٢٥١ ٣٠.٥

٦٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٣١٦نادر ايمن نصار سالمان١٨٢٥٢ ٣٥

٦٥٣٠٣٨٢٦١٩٧.٥١٢.٥٣٤.٥١٦نشات يسرى ناثان تادضروس١٨٢٥٣ ٣٨.٥

٦٨٢٣.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٥.٥٣٧١٦.٥هيثم السيد وهدان زيدان١٨٢٥٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٠.٥١٥٣٧١٦ياسر فتحى حسن سالم١٨٢٥٥ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٦١٥٣٥١٦يس عادل ذكي ميخائيل١٨٢٥٦ ٤٥

٦٠٢٤٤٥٢٢.٥١٩٠١٥٣٤١٥.٥يوسف احمد التابعي عبدالمجيد١٨٢٥٧ ٣٨.٥

٦٠٣٠٤٥٢٠١٩٣.٥١٥٣٧١٦يوسف احمد عبدالفتاح عطيه١٨٢٥٨ ٣٨.٥

٤٣.٥٢٥.٥٤٥٢٠١٦٨١٥٣٠١٥يوسف اشرف فتحي ابراهيم١٨٢٥٩ ٣٤

٤٩.٥٣٠٤٥٢٠١٩٢.٥١٢.٥٣٢.٥١٥يوسف السعيد رمزى اسكندر١٨٢٦٠ ٤٨

٧٥.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦٨١٥٣٢١٦.٥يوسف تامر احمد الشبراوى١٨٢٦١ ٥٨

٦٠٢٦٤٥٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٤١٦.٥يوسف حسين فهمي احمد١٨٢٦٢ ٣٧.٥

٧٤٣٦.٥٥١٣٧٢٥٤١٥٣٤.٥١٥يوسف شريف فوزي عثمان١٨٢٦٣ ٥٥.٥

٧٥٢٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٧١٦يوسف صالح حسن سالم١٨٢٦٤ ٤٠.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠يوسف صالح على سالم١٨٢٦٥ ٠

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٣١٥٣٤١٧يوسف صالح دمحم الهادى١٨٢٦٦ ٣٧.٥

٧٠٣٧٤٥٣٥٢٢٥.٥١٥٣٤.٥١٦يوسف طارق عبدالوهاب محمود١٨٢٦٧ ٣٨.٥

٧١.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٨١٧يوسف عماد رمضان فارس١٨٢٦٩ ٤٥

٧٦٣٨.٥٥٨.٥٤٠٢٦٨.٥١٥.٥٣٦١٨يوسف فرج ساويرس مسعد١٨٢٧٠ ٥٥.٥

٤٩.٥٣٠٤٥٢١١٩٠.٥١٥٣٤١٦يوسف دمحم سعيد سالم على١٨٢٧١ ٤٥

٧٠٣٧.٥٥٦٣٨٢٥٠.٥١٥٣٧١٥يوسف مهدي صالح عبدالرازق١٨٢٧٢ ٤٩

٦١٣٢.٥٤٦٣٠٢١٤.٥١٥٣١.٥١٦يوسف هانى دمحم قبيص١٨٢٧٣ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٦٩١٥٣٩١٧.٥اسراء عمر دمحم عمر١٨٢٧٤ ٥٨

٦١.٥٢٣٣٨٢٣١٨٣١٥٣٧١٥اسراء مصطفى جادالكريم السيد١٨٢٧٥ ٣٧.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٧١٦.٥اسماء ثروت سالمه سليم١٨٢٧٦ ٤٦.٥

٦٧.٥٢٤٤٥٣٠٢١٥١٥٣٣.٥١٧اسماء على عبدالنعيم على١٨٢٧٧ ٤٨.٥

٥٣.٥٢٤٣٧٢٢١٨٥.٥١٥٣١.٥١٦اسماء كرم عبدالرؤف احمد١٨٢٧٨ ٤٩

٤٢.٥٢١.٥٣٦٢٢١٦٢١٥٢٦.٥١٧االء السيد جميل على١٨٢٧٩ ٤٠
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٧١.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٠١٦.٥االء رشاد عبده دمحم١٨٢٨٠ ٤٨.٥

٥٣٢٥٣٧٣٠١٩٢١٥٣٠١٧امانى صبحى على مصبح١٨٢٨١ ٤٧

٥١٢٣.٥٣٦٢٢١٧٧.٥١٥٣١.٥١٧امل طالل حسين سليمان١٨٢٨٢ ٤٥

٧٤.٥٣١٥٧٣٩٢٥٨١٦٣٨١٧.٥اميره عبدالخالق عثمان عبد المطلب١٨٢٨٣ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٣١٨ايات دمحم طاهر دمحم١٨٢٨٥ ٤٧.٥

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٣.٥١٦.٥ايمان السيد سليمان عبدهللا١٨٢٨٦ ٥٠

٧٦.٥٣٧٥٤.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٦٣٤.٥١٦ايمان دمحم دمحم برعى١٨٢٨٧ ٥٤

٦٠٢٤.٥٣٨.٥٣٠٢٠٠١٢.٥٣٦١٦.٥ايمان محمود زايد سليمان١٨٢٨٨ ٤٧

٧٧٣٣.٥٤٧٣٥.٥٢٤١١٥٣٦١٧ايمان وائل احمد دمحم١٨٢٨٩ ٤٨

٦٠٣٠٣٦٣٢٢٠٣١٥٣٤١٦.٥ايناس متولى السيد متولى١٨٢٩٠ ٤٥

٦٨٣٠٣٨٣٠٢١٥١٥٣٥.٥١٦.٥ايه خالد صالح رزق١٨٢٩١ ٤٩

٧٥.٥٣٦٥٦.٥٣٨.٥٢٥٩١٥٣٦.٥١٧ايه دمحم بسيونى دمحم١٨٢٩٢ ٥٢.٥

٥٢٢٥٣٧٢٠١٧٩١٥٣٥١٧ايه دمحم حسن عنفوش١٨٢٩٣ ٤٥

٧١٣٠٥٣.٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣٠١٧ايه محمود احمد منصور١٨٢٩٤ ٤٨

٤٧.٥٢٢٣٥.٥٢٠.٥١٧٠.٥١٥٣٠١٣.٥بسمله سليمان بسيوني جمعان١٨٢٩٥ ٤٥

٧١٢٤.٥٤٥٢٢٢١٣.٥١٥٣٦١٥.٥بسمله دمحم مصطفى زكى١٨٢٩٦ ٥١

٧٧٣٥٤٥٣١.٥٢٣٩١٥٣٥.٥١٥بسمله ممدوح على دمحم١٨٢٩٧ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٠٥٣.٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٥٣٧١٥.٥تقي عادل عباس السيد١٨٢٩٨ ٥٣

٧١٣٠٤٥٣١.٥٢٢٥١٥٣٢.٥١٧حنان سليمان عطوه سليمان١٨٢٩٩ ٤٧.٥

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤١٥٣٦١٨حنين حسن عمار عمرو١٨٣٠٠ ٥٨.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥.٥٣٤١٥.٥خلود متولى عيد يوسف١٨٣٠١ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٢.٥١٦.٥٣٣١٧.٥خلود دمحم محمود احمد١٨٣٠٢ ٥٧.٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٧.٥٣٩١٧.٥دعاء عادل عيد دمحم١٨٣٠٣ ٥٨

٦٠٢٢.٥٤٥٢٠١٩٢.٥١٢.٥٣٣١٧دعاء عطوه سلمى سالمان١٨٣٠٤ ٤٥

٧٠٣٢.٥٥٥.٥٣٥٢٤٤١٥٣٤١٦دعاء عماد عبدالعاطي السيد١٨٣٠٥ ٥١

٦٨.٥٣١٥٠.٥٣٠٢٢٥١٥٣٣.٥١٧دنيا ابوزيد ابراهيم زيد١٨٣٠٦ ٤٥

٦٧٣٠٤٥.٥٢١.٥٢٠٩١٥٣٦١٥.٥دنيا السيد احمد عبداللطيف١٨٣٠٧ ٤٥

٦٤.٥٢٥.٥٤٦.٥٢٣١٩٦١٥٣٢١٥دنيا سعيد دمحم سليمان١٨٣٠٨ ٣٦.٥

٦٩٢٥٤٥٢٢٢٠١١٢.٥٣٦١٦دنيا صالح عطا هللا صادق١٨٣٠٩ ٤٠

٦٠٢٥٣٧.٥٢٠١٧٩١٥٣٢.٥١٦دنيا دمحم دمحم دمحم١٨٣١٠ ٣٦.٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٨١٧دينا احمد محمود ابراهيم١٨٣١١ ٣٨.٥

٧٤٣٢٥٢٣٥٢٤١١٥٣٥١٧دينا الفى فاروق دمحم١٨٣١٢ ٤٨
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٧٥٣٤.٥٥٣٣٥.٥٢٥١١٥٣٧١٥.٥دينا عيد فتحى احمد١٨٣١٣ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٩٣٨٢٧٢١٥٣٨١٥رحمه احمد دمحم مرسي١٨٣١٤ ٥٨.٥

٦٦٢٥.٥٤٥٢٢٢٠٠١٥٣٤١٥رحمه السيد سالمه سليمان١٨٣١٥ ٤١.٥

٦١.٥٢٣٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥٣٢١٥رحمه عمرو احمد سامي١٨٣١٦ ٤٥

٧٧٣٢.٥٥٢.٥٣٠٢٤١١٥٣٨١٦.٥رحمه دمحم محمود خلف١٨٣١٧ ٤٩

٧٦.٥٣٠٥٦.٥٣٠٢٤٣.٥١٧٣٣.٥١٦رضا سامى دمحم عبدالعزيز١٨٣١٨ ٥٠.٥

٦٠٢٣٣٧٢١١٧٧١٥٣٠١٦.٥رضوى ايمن عبده عمر١٨٣١٩ ٣٦

٧٨.٥٣٢٥٤٣٠٢٥٠.٥١٧٣٦.٥١٦رقيه فوزى هاشم دمحم١٨٣٢٠ ٥٦

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٧٣٤.٥١٦رهف ذكريا فوزى ابراهيم١٨٣٢١ ٥٧

٦٩٣٠٤٨٣٠٢٢٣١٥.٥٣٥١٦.٥روان دمحم البدرى دمحم١٨٣٢٢ ٤٦

٦٩٢٣.٥٤٧.٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٤١٦.٥روان دمحم السيد ابراهيم١٨٣٢٣ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٤٥٤.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٧٣٨١٦.٥روان دمحم عوده عيد١٨٣٢٤ ٤٧

٧٢.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٦١٦٣٦.٥١٦.٥روضه سمير محمود احمد١٨٣٢٥ ٤٥

٧٤.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣٣.٥١٥.٥ريم رافت دمحم خالد١٨٣٢٦ ٥٠.٥

٦٨٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٥١٦.٥زهره احمد دمحم احمد علي١٨٣٢٧ ٤٩

٧٦٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٥٣٨١٥.٥سالمه كيالنى مسلم السيد١٨٣٢٨ ٥٩

٦٤.٥٣١.٥٣٥.٥٣٠٢١٠.٥١٦٣٤.٥١٦سحر دمحم احمد عبدالمعطى١٨٣٢٩ ٤٩

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٥١٥٣٤.٥١٥.٥سحر دمحم دمحم على١٨٣٣٠ ٤٥.٥

٧٨٣٥٥٥٣٨٢٦٢١٥٣٤.٥١٦.٥سها سعيد حامد الصادق١٨٣٣١ ٥٦

٧٨.٥٣٥.٥٥١٣٧٢٥٨١٥٣٦١٦.٥سهيله صالح عبدالستار عبدالرحيم١٨٣٣٢ ٥٦

٧٨٣٣٥١٣٤٢٥١١٥٣٨١٥شاهندا محمود دمحم عبدالعال١٨٣٣٣ ٥٥

٧٧٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٣.٥١٥.٥٣٦.٥١٦شروق السيد عباس السيد١٨٣٣٤ ٥٨

٤٨٣١.٥٣٥٢٢١٦٧.٥١٢٣٢١٦شروق السيد دمحم عزب١٨٣٣٥ ٣١

٦٧.٥٣٠٤٥٣٢٢١٩.٥١٥٣٣١٦شروق عصام الدين فريد عبدالجواد١٨٣٣٦ ٤٥

٧١٣١٤٦٣١٢٢٥١٥.٥٣٦١٥.٥شروق دمحم دمحم حسين١٨٣٣٧ ٤٦

٧٥.٥٣٧٥٤٣٩٢٥٤١٥.٥٣٧١٥.٥شهد احمد حسن عبدالعال عطيه١٨٣٣٨ ٤٨.٥

٤٩.٥٢٦٣٦.٥٢١١٧٠١٥٣٣.٥١٥شهد السيد عدلى عباس١٨٣٣٩ ٣٧

٧٣٣٠٥٠.٥٣٨٢٣٨.٥١٥٣٧١٥شهد دمحم السيد احمد١٨٣٤٠ ٤٧

٧٢.٥٣٢٤٧٣٩٢٣٥.٥١٥٣٦.٥١٦شيماء ابراهيم على محمود١٨٣٤١ ٤٥

٧١٣٠٤٧٣٧٢٣٢.٥١٥٣٧١٦شيماء الشحات السيد الشحات١٨٣٤٢ ٤٧.٥

٧١٣٠.٥٥٠٣٤٢٣٠.٥١٥٣٣١٦شيماء سالمان مسعود سليمان١٨٣٤٣ ٤٥

٦٠.٥٣٠٣٧.٥٢٣١٨٩١٥٣٥١٦شيماء على يوسف عبدالستار١٨٣٤٤ ٣٨
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٥٢٢٦٣٨٣٠١٨٥.٥١٥٣٢١٥.٥صابرين دمحم سالمان سالم١٨٣٤٥ ٣٩.٥

٧٥.٥٣١٤٨٣٦٢٣٩١٥٣٧١٥.٥صباح طالل ربيع موسى١٨٣٤٦ ٤٨.٥

٦٦.٥٣١٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٤١٦عبير عادل دمحم مقبل١٨٣٤٧ ٤٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٥٣٩٢٦١.٥١٥٣٤١٥.٥عبير دمحم سليمان دمحم١٨٣٤٨ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٥٤٦٣٩٢٤٣١٥٣٩١٦فاطمه محمود دمحم سالم١٨٣٤٩ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٦٥٩.٥٣٩٢٦٣.٥١٥٣٥١٥.٥فاطمه يسرى على العشرى١٨٣٥٠ ٥٤.٥

٧٨٣٤٥٧.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٥٣٩١٦.٥فرحه اشرف شعبان راضى١٨٣٥١ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٢.٥٤٥٣٦٢٣٩١٥٣٥١٦.٥فرحه عمرو سيد ذكى١٨٣٥٢ ٥٠

٦٥٢٥.٥٤٥٢١.٥١٩٥.٥١٥٣٥١٥.٥فرحه عيد صالح قطب١٨٣٥٣ ٣٨.٥

٦٢.٥٣٠٤٥.٥٢٣٢٠٦١٥٣٤١٦كريمه سليم حسن عنفوش١٨٣٥٤ ٤٥

٧٢.٥٣٤٥٢٣٣.٥٢٣٧١٦.٥٣٥.٥١٦لقاء محمود زيدان ابو زيد١٨٣٥٥ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٨٣٧.٥٢٦٨١٧.٥٣٨١٦ليلى حمدى ابودهب حسين١٨٣٥٦ ٥٩

٧٧.٥٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٣١٧٣٩.٥١٦.٥ماريانا فرج ساويرس مسعد١٨٣٥٧ ٥٧.٥

٦٥٣٣٤٥٣٠٢١٨١٦٣٤.٥١٦مرثا عصام عبدالصبور ابراهيم١٨٣٥٨ ٤٥

٦٨٣٤٥٣.٥٣٧٢٤١١٧٣٦١٦مروه اشرف دمحم على١٨٣٥٩ ٤٨.٥

٧١٣٠٤٩٣٠٢٢٥١٧.٥٣٤.٥١٦.٥مريم سيد على فرج١٨٣٦٠ ٤٥

٧٢.٥٣٥.٥٥٥٣٠.٥٢٣٩١٧.٥٣٧١٦ملك السيد احمد ابراهيم١٨٣٦١ ٤٥.٥

٦٢٣١٤٥٢٣.٥٢٠٦.٥١٧٣٨١٦.٥منار رشاد عبده دمحم١٨٣٦٢ ٤٥

٦٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٧٣٨١٦منةهللا على سالم سلمى١٨٣٦٣ ٤٥

٧٠.٥٣٤.٥٤٧.٥٣٠.٥٢٢٨١٦٣٧١٦منةهللا ناصر عوض سالمه١٨٣٦٤ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٧٣٧١٦منه اسماعيل جابر سلمان١٨٣٦٥ ٤٥

٦٠.٥٢٥٤٥٢٤١٩٠١٧٣٥١٧منه خلف جمال خلف١٨٣٦٦ ٣٥.٥

٧٥.٥٣٣.٥٥٤٣٨.٥٢٥٣.٥١٧٣٥١٦منه محمود دمحم حسين١٨٣٦٧ ٥٢

٧٤.٥٣٣.٥٥٤٣٣.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٨١٦منى اشرف مصطفى محمود١٨٣٦٨ ٤٧

٦٠٢٤٣٦٢١١٧٧١٦٣٠١٦منى عيد غيث كامل حامد١٨٣٦٩ ٣٦

٧٣٣٨٥٢٣٤.٥٢٤٢.٥١٦.٥٣٧١٦منى دمحم عبدهللا منصور١٨٣٧٠ ٤٥

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٩.٥١٦.٥منيره وليد سمير فرهود١٨٣٧١ ٥٨.٥

٦٩.٥٣٠٤٥٢٢٢١١.٥١٥٣٢١٦مها حسن سلمان حسن١٨٣٧٢ ٤٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٥.٥٢٣.٥٢٠٥١٥٣١١٦مى ابراهيم منصور ابراهيم١٨٣٧٣ ٤٥

٦٦٣٢٤٨.٥٣٠.٥٢٢٧١٧٣٢.٥١٥مى دمحم سالم دمحم١٨٣٧٤ ٥٠

٦٠٣٠٤٥٢٣.٥١٩٣.٥١٦.٥٣٠١٦.٥ميار صبرى عفيفى احمد١٨٣٧٥ ٣٥

٤٨.٥٢٢٣٨.٥٢٣.٥١٧٣.٥١٥٣١١٢.٥ناديه دمحم ابراهيم عبدالر حيم١٨٣٧٦ ٤١
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٤٦.٥٢١.٥٣٨٢٣١٧٤١٧.٥٣٣١٥.٥نجالء سويلم سليم سويلم١٨٣٧٧ ٤٥

٤٤٢٠.٥٣٦٢٢.٥١٦٨١٩٣٠١٣.٥ندى جمال زين العابدين حسن١٨٣٧٨ ٤٥

٦٠٢١٣٧٢٢.٥١٨٥.٥١٨٣٠.٥١٥ندى عبدالرحيم عبد العال حسين١٨٣٧٩ ٤٥

٦٤٢٥٤٦.٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣٥١٥.٥نرمين دمحم سعد جمعه١٨٣٨٠ ٤٨

٧٨٣٨.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥١٨٣٨١٦.٥نور دمحم عبدالفتاح السيد١٨٣٨١ ٥٩.٥

٤٥.٥٢٠.٥٣٦.٥٢١١٦٤.٥١٦٣٠١٣نورا ابراهيم دمحم مقبل١٨٣٨٢ ٤١

٥١.٥٢٥٤٥٢١.٥١٩٢١٩.٥٣٢١٣نورا سعيد مسعود مامون١٨٣٨٣ ٤٩

٦١.٥٢٤.٥٤٦٣٠٢٠٩١٩.٥٣٥١٥نورهان دمحم سليمان جدوع١٨٣٨٤ ٤٧

٧٦.٥٣١٥٢.٥٣١.٥٢٥٠١٩.٥٣٦١٨نورهان دمحم عبدالحميد عبد السالم١٨٣٨٥ ٥٨.٥

٦٧٣٠٤٦٣٠٢٢٣.٥١٨.٥٣٦١٥نورهان محمود ابراهيم عبدهللا١٨٣٨٦ ٥٠.٥

٧١.٥٣٤٥٠٣١.٥٢٣٨١٩٣٥.٥١٥.٥نيرمين ابراهيم صدقى لطفى هللا١٨٣٨٧ ٥١

٧٨.٥٣٦.٥٥٨.٥٣٩٢٧٢١٩٣٩١٦.٥هاجر اشرف السيد دمحم١٨٣٨٨ ٥٩.٥

٦٩.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٣١٩٣٣١٦هبه خالد دمحم على١٨٣٨٩ ٤٥

٦٦.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٧.٥٣٥١٥.٥هدير ادهم دمحمين احمد١٨٣٩٠ ٤٦

٤٧٢٦٤٥٢٣.٥١٨٧.٥١٩٣٥١٥هدير اسماعيل عقيل سالمان١٨٣٩١ ٤٦

٧٦٣٥٥٥.٥٣٥٢٦٠١٩.٥٣٧١٦هدير دمحم فريح سالم١٨٣٩٢ ٥٨.٥

٦٦٣٠٣٨٣٠٢٠٩١٩.٥٣٥.٥١٦.٥هند عوده سالم سليمان١٨٣٩٣ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٨.٥٣٥١٥هيام عز هندى دمحم١٨٣٩٤ ٤٦

٦٨.٥٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٣١٥٣٥.٥١٦ورده بخيت الليثى هارون١٨٣٩٥ ٤٥

٤٢٢١٣٣٢٠١٤٨١٢٢١١٣وسام نصر هللا مسعود سليمان١٨٣٩٦ ٣٢

٧٣٣٦.٥٥٦.٥٣٤٢٥٠١٥٣٥.٥١٧وعد زايد سويلم سليمان١٨٣٩٧ ٥٠

٤٨.٥٢٦٣٨.٥٢٠١٧٨١٥.٥٣٥.٥١٦.٥وفاء عنفوش حسن عنفوش١٨٣٩٨ ٤٥

٤١٢٠.٥٣٧.٥٢١١٦٥١٥٣١١٥يارا بخيت وطني الصبي١٨٣٩٩ ٤٥

٦٢.٥٢٥٤٥٢٢٢٠٣١٥٣٣١٥ياسمين حميد دمحم حسن١٨٤٠٠ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٦٣٠٢٢٥.٥١٥٣٥١٧ياسمين سالم عبدالكريم سالمه١٨٤٠١ ٤٦.٥

٧٦٣٥.٥٥٣٣٢.٥٢٤٧.٥١٥٣٦.٥١٥.٥ياسمين عطيه محمود عطيه١٨٤٠٢ ٥٠.٥

٦٩.٥٣٦.٥٥١٣٣.٥٢٤٣.٥١٥٣٩١٦.٥ياسمين محمود اسليم سويلم١٨٤٠٣ ٥٣

٦٤٣٧٤٩٢٣.٥٢١٨.٥١٥٣٨١٧.٥ياسمين ياسر مطير فرج١٨٤٠٤ ٤٥

٥٠.٥٣٠٤٥٢٣١٨١١٣.٥٣٠١٥سنية مجدي أحمد الغريب٢٢٤٧٥ ٣٢.٥

٤٢٢٤.٥٣٤٢٠.٥١٥٩٠٢٤١٥اسالم دمحم السيد عوض٢٢٧٩٦ ٣٨

٤٠.٥٢٥.٥٣٢.٥٢٠١٥٢.٥٠٣٢١٥بيتر نبيل امين فهيم نحله٢٢٧٩٧ ٣٤

٤٤.٥٣٠٣٣٢٠١٦٦.٥٠٣٢١٥داود ناجى داود ابادير٢٢٧٩٨ ٣٩
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٤٢.٥٢٢.٥٣٦.٥٢٠١٦٦.٥٠٣٠١٥.٥دمحم ابراهيم اسماعيل ابراهيم٢٢٧٩٩ ٤٥

٤٨.٥٣٠٣٤.٥٢٢١٧٣٠٣٠١٦ايه طلعت كمال الدين حسين٢٢٨٠٠ ٣٨

٦٣٣٢٤٥٢٣٢٠٨٠٣٨١٧.٥مريان يسري ناثان تاوضروس٢٢٨٠١ ٤٥

٦٠٣١.٥٤٥.٥٢١٢٠٣٠٣٠١٥ندى سالم سليمان على٢٢٨٠٢ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٢٠.٥٢٠٤.٥١٥٣١١٥عبدهللا السيد عبدهللا عبدالجيد٢٢٨٦٢ ٤٥

٦٩٣٤٤٥٣٠٢٢٣١٦٣٥١٧.٥نسمة عبد الرحمن سالم مسلم٢٢٩٦٧ ٤٥

٤٠٢٣.٥٣٢.٥٢٠١٤٧١٠٢٥١١.٥دمحم الصغير احمد السيد٢٣٠٠٩ ٣١

٦٠٣٠٣٥.٥٢٠١٨١١٠٣٠١٥دمحم صابر دمحم دمحم٢٣٠١٠ ٣٥.٥

١٤.٥١٠٥.٥١٣٤٠١٠٦سارة ابو النور مصطفي دمحم٢٣٠١١ ٣
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القنطرة غرب  الروضة االعدادية االدارة المدرسة
٤٢٢٥٣٤.٥٢٥.٥١٥٨١٥٣٠١٢.٥ابراهيم عبدالناصر عبدهللا حسن١٨٤٠٥ ٣١

٤٨٣٠.٥٤٥٣٠١٨٨١٥٣٣١٥ابراهيم قاسم ابراهيم دمحم١٨٤٠٦ ٣٤.٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٦٢٥٧١٥٣٨١٦ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم١٨٤٠٧ ٥٣.٥

٦٠٣٨٤٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٥٣٨١٥.٥احمد اسامه دمحم دمحم١٨٤٠٨ ٤٥

٥٣.٥٣٣٤٥٣١٢٠٤١٥٣٢١٦.٥احمد حلمى مصطفى على١٨٤٠٩ ٤١.٥

٤٨.٥٣٠.٥٤٥٢٥١٨٩١٥٣٥.٥١٥احمد صالح سالم سليمان١٨٤١٠ ٤٠

٦٠٣٦٤٥.٥٣٢٢١٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥احمد صبرى عيد دمحم١٨٤١١ ٤٥

٥٣.٥٣٥٤٥٣٠٢٠٤١٥٣٢.٥١٦.٥احمد صالح السيد عبدالعال١٨٤١٢ ٤٠.٥

٤٤٣٢٤٥٢٥١٨٠.٥١٥٣٣.٥١٥.٥احمد صالح سالم سليمان١٨٤١٣ ٣٤.٥

٤٦٣٣٤٥٣٠١٩٣١٥٣٠.٥١٧احمد عبدالحكيم احمد محمود١٨٤١٤ ٣٩

٤١٣١٣٤.٥٢٤.٥١٦٦١٥٢٢١٥.٥احمد دمحم حسان سالمان١٨٤١٥ ٣٥

٤٠٣١.٥٤٥٢٢.٥١٧٥.٥١٢.٥٣٠١٥.٥احمد دمحم ورداني عطيه١٨٤١٦ ٣٦.٥

٥٠٣١.٥٤٥٣٠١٩٤.٥١٥٣١.٥١٦.٥ادهم حسن حسن عطيه١٨٤١٧ ٣٨

٤٢.٥٣٠٣٤٢٢١٦١.٥١١٣٠١٥.٥اسالم احمد عبدالعال سالمان١٨٤١٨ ٣٣

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٢٥.٥١٨٩.٥١٥٣٠١٥اسالم عوده صالح عوده١٨٤١٩ ٣٥

٥٤٢٣.٥٤٥٣٠١٩١.٥١٥٣٠١٣.٥اشرف عاطف السيد سالمه١٨٤٢٠ ٣٩

٤٢٢٤٣٨٢١.٥١٦٠.٥١٥٣٠.٥١٥حسان سليمان حسان عبدهللا١٨٤٢١ ٣٥

٤٧٢٥٤٦٣٠١٨٥١٥٣١١٦.٥خالد دمحم دمحم حسن١٨٤٢٢ ٣٧

٤٧٢٥.٥٤٥٢٠١٧٢.٥١٢.٥٢٦١٦زياد ماهر دمحم صباح١٨٤٢٣ ٣٥

٤٥.٥٣٥.٥٤٥٢٢١٨٨١٥٣٥١٦.٥سالم بسيم سالم دمحم١٨٤٢٤ ٤٠

٥٣.٥٣٢.٥٤٦٢٠١٩١.٥١٥٣٥١٦.٥سالم عطيه سالم عطيه١٨٤٢٥ ٣٩.٥

٥٣.٥٢٦٤٥.٥٣٠١٩٤١٥٣٣١٥.٥سعيد عبدالمنعم عبد الكريم سعيد١٨٤٢٦ ٣٩

٤٦٢٤.٥٤٥٢٠.٥١٨١١٥٣٠١٥عادل سالم سليم حسن١٨٤٢٧ ٤٥

٤١.٥٢٠.٥٤٥٢٠.٥١٦٧.٥١٥٣١.٥١٥عبدالرحمن صابر عبد الرحمن جمعه١٨٤٢٨ ٤٠

٧١٣٦٥٤٣٨٢٤٨١٥٣٦.٥١٦عبدهللا دمحم فايز عبدالعظيم١٨٤٢٩ ٤٩

٦٠٣٢.٥٤٨.٥٢٣٢١٣١٥٣٤.٥١٦علي ياسر علي سالم١٨٤٣٠ ٤٩

٦٥٣٤٥٣.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٤.٥١٦عمرو عبدالهادى على سالمه١٨٤٣١ ٥٢

٥٢٢٦٤٥٣٠٢٠١١٥٣٣.٥١٥.٥فارس عبدالسالم دمحم كفافي١٨٤٣٢ ٤٨

٦٣.٥٣٣٥١.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥كريم عبدالعزيز السيد دمحم١٨٤٣٣ ٤٧.٥

٦٠٣٢.٥٥٠.٥٣٠٢٢٣١٥٣٤١٥.٥دمحم ابراهيم حسن ابراهيم دمحم عبدالبارى١٨٤٣٤ ٥٠

٦١٣٥٤٧.٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٤١٦دمحم ابراهيم نصر هللا عطيه١٨٤٣٥ ٥٢
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٦٠٣٤٤٧.٥٣٠٢٢٩١٥٣٠١٥.٥دمحم احمد طه محمود١٨٤٣٦ ٥٧.٥

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٠١٥.٥دمحم احمد دمحم دمحم١٨٤٣٧ ٤٦.٥

٤٤٢٥٤٨٢٢١٨٤١٥٣٠١٦دمحم السيد دمحم احمد١٨٤٣٨ ٤٥

٦٠٢٣٤٥٢٣.٥١٩٧.٥١٥٣٠.٥١٦دمحم رضا الهادى حسين١٨٤٣٩ ٤٦

٦٠٢٥.٥٤٥٢٣١٩٩١٥٣٣.٥١٥دمحم سامح سليمان عطيه١٨٤٤٠ ٤٥.٥

٥٤.٥٢٥٤٥.٥٣٦٢٠٦١٥.٥٣٦١٥.٥دمحم سعيد على حسن١٨٤٤١ ٤٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٧٣٨.٥٢٦٢.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم عادل عبدالعزيز على١٨٤٤٢ ٥٨

٥٣٢٥.٥٤٩٣٦٢٠٨.٥١٥٣٥١٦دمحم محمود السيد بدر١٨٤٤٣ ٤٥

٥٤.٥٢٤٤٦٣٥.٥٢٠٦١٥٣٥١٥دمحم محمود دمحم ابراهيم١٨٤٤٤ ٤٦

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٤١٥٣٥١٦دمحم مصطفى عبدالمجيد على١٨٤٤٥ ٤٩

٦٦٣٠٤٩.٥٣٣٢٢٨.٥١٥٣٤١٦دمحم ممدوح عبدالعاطى مصطفى القرقارى١٨٤٤٦ ٥٠

٧٤٣٠٤٧.٥٣٦٢٤١.٥١٥٣٢.٥١٥دمحم ناصر دمحم دمحم١٨٤٤٧ ٥٤

٦٠٢٤.٥٤٥٣٤.٥٢٠٩١٥٣٥١٥.٥دمحم هانى دمحم دمحم١٨٤٤٨ ٤٥

٥١.٥٢٢.٥٤٥.٥٣٣٢٠٣.٥١٥٣٣١٦محمود سالمه دمحم عبدالسالم١٨٤٤٩ ٥١

٤٦.٥٢٠.٥٤٥٣٢.٥١٨٣.٥١٢.٥٣٠.٥١٥محمود علي سليمان حسن١٨٤٥٠ ٣٩

٤٦.٥٢٥.٥٤٥٣٢١٨٢.٥١٥٣١.٥١٥.٥محمود دمحم عبدهللا دمحم١٨٤٥١ ٣٣.٥

٤٩٣٠٤٥٣١١٩١.٥١٥٣٠١٥.٥محمود دمحم علي سالم١٨٤٥٢ ٣٦.٥

٤١٣٠٣٨.٥٣٠١٧٢.٥١٥٣٣١٦مصطفى على دمحم على١٨٤٥٣ ٣٣

٦٢.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٠١١٥٣٦١٦.٥مصطفى دمحم منصور عبدالحميد١٨٤٥٤ ٣٣

٥٠٣٠٣٧.٥٢٣.٥١٧٣١٢.٥٣٥١٦.٥مصطفي هشام حسن سالمه١٨٤٥٥ ٣٢

٦٢٣٢٤٨.٥٣٢.٥٢٢٠١٥٣٦١٥ممدوح عبدالعليم عبد الفتاح نصر١٨٤٥٦ ٤٥

٦٧.٥٣١.٥٤٩٣٧٢٣٥.٥١٥٣٦١٦.٥منصور احمد منصور احمد١٨٤٥٧ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٦١٦موسى عبدالناصر عبدهللا حسن١٨٤٥٨ ٣٨

٥٠٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٠.٥١٢٣٣١٦.٥يوسف احمد عميد احمد١٨٤٥٩ ٤٥

٥٠٣٠٣٨٣٠١٨٧.٥١٢.٥٣٤١٦يوسف صابر دمحم ابراهيم١٨٤٦٠ ٣٩.٥

٥١٣٠٣٦.٥٣٠١٨٦١٢.٥٣٣.٥١٦.٥يوسف على على على١٨٤٦١ ٣٨.٥

٤٠٣٠٣٧٢٠١٦٤١٠.٥٣٠١٣.٥يوسف عمر سليمان عبدالعال١٨٤٦٢ ٣٧

٤٢.٥٣٠٣٧.٥٢٠١٦٩.٥١٥٣١١٧يوسف دمحم جمعة احمد١٨٤٦٣ ٣٩.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٥١٦اسراء احمد علي سالم١٨٤٦٤ ٤٥

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٣١١.٥٣٦١٦.٥اسراء احمد مقبول دمحم١٨٤٦٥ ٤٥.٥

٦٢.٥٣٠٤٦٣٠.٥٢١٤١٥٣٦١٦.٥اسماء احمد السيد سليمان١٨٤٦٦ ٤٥

٥٣.٥٣٠٣٥.٥٣٠١٩٨١٥٣١.٥١٦اسماء عبدهللا السيد الصادق١٨٤٦٧ ٤٩
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٦٧٣٣.٥٤٥٣٣.٥٢٣١.٥١٥٣٥١٨اسماء دمحم سيد خليفة١٨٤٦٨ ٥٢.٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٤١٥٣٤.٥١٧.٥اعتدال منصور حمدي دمحم١٨٤٦٩ ٤٦

٦٩.٥٣٠.٥٤٨.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٥٣٤١٧.٥االء احمد عبدالحليم دمحم١٨٤٧٠ ٥٤.٥

٥٢٣٠٤٥٣٠٢٠٨.٥١٥٣٣.٥١٦.٥امل سامى السيد شريف١٨٤٧١ ٥١.٥

٦٣.٥٣٢٤٨٣٠.٥٢٢٧١٥٣٦١٨.٥اميره عثمان سالم دمحم الصادق١٨٤٧٢ ٥٣

٧٦٤٠٥٣.٥٣٩٢٦١.٥١٦.٥٣٨١٧ايمان السيد عبدالحميد السيد١٨٤٧٣ ٥٣

٦٦.٥٣٣٤٥.٥٣١٢٢٩.٥١٥٣٧١٦.٥ايمان عبدهللا اسماعيل احمد١٨٤٧٤ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٢.٥٤٥٣٥٢٣٠١٥٣٥.٥١٦.٥ايمان دمحم طه محمود١٨٤٧٥ ٥١

٦٤.٥٣٣.٥٤٦.٥٣٦.٥٢٣٣.٥١٥٣٧١٨ايه اسماعيل زيدان اسماعيل١٨٤٧٦ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٦.٥١٦٣٨١٦.٥ايه اشرف نصرهللا عطيه١٨٤٧٧ ٥٥.٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٥٣٤٢٤٦١٥٣٦.٥١٧.٥ايه على سالمه على١٨٤٧٨ ٤٨

٦٧٣٩٤٨.٥٣٣.٥٢٣٨١٥٣٦.٥١٦ايه دمحم دمحم غريب١٨٤٧٩ ٥٠

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩.٥٢٦١١٧٣٦.٥١٦.٥بسنت احمد احمد اسماعيل١٨٤٨٠ ٤٩

٧٥.٥٣٨.٥٥٣٣٧٢٥٩.٥١٥٣٦.٥١٦خلود خالد عيد دمحم١٨٤٨١ ٥٥.٥

٦١٣٩.٥٤٥٢٣.٥٢١٥١٦.٥٣٥.٥١٦خلود عبدهللا نصر دمحم١٨٤٨٢ ٤٦

٤٧٣٨.٥٤٥٢١١٨٨١٥٣٥.٥١٦.٥داليا السيد عبدالعال لطيف١٨٤٨٣ ٣٦.٥

٧٩.٥٣٩٥٧٣٩.٥٢٧١١٥.٥٣٩١٧.٥دعاء زكريا مصطفى محمود١٨٤٨٤ ٥٦

٧٦٤٠٥٨٣٩٢٦٦١٥٣٨١٦.٥دعاء محمود احمد احمد١٨٤٨٥ ٥٣

٧٠٣٨.٥٤٦٣٥٢٣٤.٥١٨٣٤١٦دنيا نبيل دمحم ساكت١٨٤٨٦ ٤٥

٦٠٣٥.٥٤٥٣١.٥٢٢٠١٧.٥٣٦.٥١٦.٥رحاب سليمان سالمان سالم١٨٤٨٧ ٤٨

٦٣٣٩.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٥.٥١٦رحمه عيد دمحم احمد١٨٤٨٨ ٤٥

٧٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧٢١٦٣٨١٦.٥رواء هشام دمحم على١٨٤٨٩ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٩٣٩.٥٢٧٢.٥١٦٣٨١٦.٥روان علي سالم علي١٨٤٩٠ ٥٦

٦٢.٥٣٥.٥٤٥٢٢.٥٢١١١٥٣٧١٦روان دمحم جمعة احمد١٨٤٩١ ٤٥.٥

٦٠٣٧.٥٤٥٣٠.٥٢١٨١٥٣٥١٦.٥زكرى ابراهيم سالم خليل١٨٤٩٢ ٤٥

٦٩٣٤٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٥١٦ساره كرم سعد محمود١٨٤٩٣ ٤٥

٦٠٣٣٤٦.٥٢٣٢٠٢١٥٣٥١٦ساميه عادل دمحم دمحم١٨٤٩٤ ٣٩.٥

٧١.٥٣٧.٥٤٧.٥٣١.٥٢٣٣١٥٣٤.٥١٦.٥شروق دمحم دمحم احمد١٨٤٩٥ ٤٥

٦٩٣٧٤٧٣٣٢٣٦.٥١٥٣٥.٥١٦.٥شروق مصطفى عطاهللا دمحم١٨٤٩٦ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٤٤٧.٥٢٣.٥٢١٧.٥١٥٣٤.٥١٥شفاء ابراهيم سالم دمحم عبدهللا١٨٤٩٧ ٤٥

٦٩٣٥.٥٤٥٣٠.٥٢٢٧١٥٣٤١٦.٥شهد السيد فريج حميد١٨٤٩٨ ٤٧

٧١٣٦.٥٤٧٣٢.٥٢٣٢١٥٣٥١٧.٥شهد حسن حسين دمحم١٨٤٩٩ ٤٥
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٧٦٣٨.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٤١٥٣٥.٥١٨شهد رضوان دمحم عبدالعال١٨٥٠٠ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٠٤٥.٥٣٣٢٣٧١٥٣٤.٥١٧شهد عبده دمحم غريب١٨٥٠١ ٥٢

٧٧٣٢٤٥٣٥٢٤٢١٥٣٧١٦.٥فيروز السيد دمحم شاكر١٨٥٠٢ ٥٣

٦١.٥٢٤٤٥٣٠٢٠٥.٥١٥٣٣.٥١٦.٥لمياء جمال عبدالوهاب متولي١٨٥٠٣ ٤٥

٥١.٥٢١.٥٣٦٣٠١٧٨.٥١٥٣٠١٧ملك خالد بخيت عواد١٨٥٠٤ ٣٩.٥

٧٥٣٢٥١٣٦٢٤٧.٥١٥٣٤.٥١٧.٥ملك دمحم سليم حسن١٨٥٠٥ ٥٣.٥

٤٢.٥٢٢.٥٣٨.٥٢٢.٥١٦٠١٥٣٠١٥منار عالء سليمان دمحم١٨٥٠٦ ٣٤

٧٦٣٢.٥٥٤٣٨٢٥١.٥١٥٣٦١٦منةهللا صبري سليمان سالم١٨٥٠٧ ٥١

٥٢.٥٢٤.٥٣٨.٥٢٣١٧٥.٥١٢.٥٣٠١٥.٥منةهللا عيد دمحم ابراهيم١٨٥٠٨ ٣٧

٧٨.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٨٢٦٤١٥٣٥.٥١٧.٥منةهللا دمحم عيد دمحم القرقارى١٨٥٠٩ ٥٥.٥

٤٩.٥٢١٣٧.٥٣٠١٧٣.٥١٣٣١١٥مى نور سعيد سليمان١٨٥١٠ ٣٥.٥

٧٦٣٧٥٦٣٩.٥٢٦٥.٥١٥٣٦.٥١٧ندا حلمي دمحم احمد١٨٥١١ ٥٧

٤٤٢٤٣٦.٥٢٢.٥١٦٤١٣٣٠١٥.٥ندا سالم سليم حسن١٨٥١٢ ٣٧

٤٨.٥٣٠٣٩٣٠١٨٥.٥١٢٣٠١٧ندا هانى فتحى عبدهللا١٨٥١٣ ٣٨

٦٥.٥٣٢٥٣.٥٣٧٢٤٤١٥٣٨.٥١٧.٥ندى ابراهيم الهادى على دمحم١٨٥١٤ ٥٦

٧٣.٥٣٠٤٥٣٥٢٢٨.٥١٥٣٢١٧ندي هشام حسن سالمه١٨٥١٥ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٢٢١٢١٥٣٣١٧نسمة احمد ذكى قاسم١٨٥١٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٣٢١٣١٥٣٦.٥١٨.٥نسمه فتحى سويلم دمحم١٨٥١٧ ٤٥

٥٥٣٠٤٥٣٣٢٠٩١٥.٥٣٦١٧.٥نهله دخل هللا سالمه سليمان١٨٥١٨ ٤٦

٤٣.٥٣٠.٥٣٧.٥٣٠١٨٦.٥١٥٣٠١٧.٥نور الهدي منصور حنيدق احمد١٨٥١٩ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٣٤٢١٦١٥٣٤.٥١٧نورهان احمد دمحم احمد١٨٥٢٠ ٤٦

٥٤٣٠٤٥٣٢٢٠٨١٥٣٠.٥١٧.٥نيرمين عصام دمحم احمد على١٨٥٢١ ٤٧

٦٠٣١٤٨.٥٣٤٢٢٩١٥٣٦١٧هبه احمد عبدالشافي السيد١٨٥٢٢ ٥٥.٥

٦٠٣٢٤٥٣٧٢٢٣١٥٣٤١٧.٥هدير فتحي السيد دمحم١٨٥٢٣ ٤٩

٧٧٣١.٥٥٠.٥٣٨٢٥٣.٥١٥٣٤١٧هند احمد السيد سليمان١٨٥٢٤ ٥٦.٥

٦٤٣٠٤٥٣٦٢٢٣١٥٣٦١٨.٥وسام دمحم حسين حنيدق١٨٥٢٥ ٤٨

٦٠٣٦٤٥٣٣٢١٩١٥٣٤.٥١٨وفاء السيد موسى شعبان١٨٥٢٦ ٤٥

٦٠٣٦.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٤٢.٥١٥٣٧١٨ياسمين سالمه سالمه شاهر١٨٥٢٧ ٥٥

٦٤.٥٣٦.٥٤٥٣٦٢٣٠١٥٣٦١٨ياسمين صالح سالم سليمان١٨٥٢٨ ٤٨

٤٢.٥٣٠٣٨٣١١٨٦.٥٠٣٦.٥١٧اميره دمحم دمحم السيد٢٢٨٠٣ ٤٥

٥١.٥٣٢٤٥٣٠٢٠٣.٥٠٣٢.٥١٧جهاد احمد دمحم احمد٢٢٨٠٤ ٤٥
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القنطرة غرب  بالل بن رباح االعدادية االدارة المدرسة
٤٢٣٣.٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٦.٥٣٠١٥ابراهيم احمد عطية سيد احمد١٨٥٢٩ ٤٥

٤٢٣٥.٥٤٦٣٢٢٠٠.٥١٦٣٠١٦ابراهيم السيد دمحم حسين١٨٥٣٠ ٤٥

٤٦.٥٣٧٤٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٠١٥.٥ابراهيم دمحم حماد سليمان١٨٥٣١ ٤٥

٧١.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٥٦١٦.٥٣٧١٨احمد السيد دمحم دمحم١٨٥٣٢ ٥٥

٧٢.٥٣٩.٥٥١٣٣.٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٧١٧.٥احمد جمعه عطيه محمود١٨٥٣٣ ٥٤

٥١.٥٣٧٤٥٢٢٢٠٠.٥١٦٣٣.٥١٦.٥احمد ماهر عنتر السيد١٨٥٣٤ ٤٥

٦٠٣٧٤٥.٥٣٠.٥٢١١١٧٣١.٥١٧احمد دمحم سمير دمحم الربعة١٨٥٣٥ ٣٨

٤٨.٥٣٧٤٥٣٤٢١٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥احمد مصطفى عبدالرحيم سليم١٨٥٣٦ ٤٩

٤٧٣٧.٥٤٥٣٠.٥١٩٦١٦٣٠١٦.٥اسالم وليد عبده احمد١٨٥٣٧ ٣٦

١١٦.٥١٥٢.٥٥٠٥١٠٧السيد زاهى عبدهللا الشوربجى١٨٥٣٨ ١٥

٦٠٣٨٤٨.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٠.٥١٧السيد كريم السيد احمد١٨٥٣٩ ٤٥

٠.٥١١١٥١.٥٣٢.٥٥١٠٥.٥ايمن عبدالعليم صالح عبدالغنى١٨٥٤٠ ٤.٥

٤٥.٥٣٨٤٥٣٠٢٠٣.٥١٦٣٢.٥١٥جمال حاتم حسن دمحم١٨٥٤١ ٤٥

٤١٣٤.٥٣٨.٥٢٠.٥١٧١.٥١٣٢٥١٥حسام سليمان سالمه سليمان١٨٥٤٢ ٣٧

٦٤٣٨٥٣.٥٣٣٢٣٤.٥١٧٣٢١٧.٥حسين احمد حسين احمد١٨٥٤٣ ٤٦

٥٣.٥٣٥٤٧٣٣٢١٣.٥١٦.٥٣٠١٦.٥حسين سامى حسين سليمان١٨٥٤٤ ٤٥

٤١.٥٣٦٤٥٣١.٥١٩٣١٦٣٠١٥.٥حماده امام دمحم دمحم١٨٥٤٥ ٣٩

٥.٥١١١٥٠.٥٤٠.٥٥١٠٥.٥خالد عمر سالم سعد حسين١٨٥٤٦ ٨.٥

٦٦.٥٣٨.٥٤٧٣٠٢٢٧١٦.٥٣٤.٥١٧.٥خالد دمحم دمحم سالم١٨٥٤٧ ٤٥

٤٣٣٥.٥٤٦٢٣١٨٤١٦.٥٣١١٧سالم سالمان سالم ابراهيم١٨٥٤٨ ٣٦.٥

٤٣٣٠٤٥٣٠١٨٦١٥٢٤١٧.٥سالم دمحم سالم حسن١٨٥٤٩ ٣٨

٥٠٣٢٤٥٣٠١٩٦١٥.٥٣٠١٥.٥عاطف دمحم شحاته دمحم علي عقل١٨٥٥٠ ٣٩

١٠١٠١٥٢٥٢٦١١٦عبدهللا السيد رمضان سالم١٨٥٥١ ١٥

٧٩٣٢٥٠.٥٣٢.٥٢٤٠١٧٣١١٧علي سالم سالمة علي١٨٥٥٢ ٤٦

٤٨٣٠٤٦٣٠١٩٩١٧٣٠١٧عمار عيد السيد دمحم١٨٥٥٣ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥١٦٣١١٧عمرو السيد ابراهيم عبدهللا١٨٥٥٤ ٤٥

٤٦٣٠٤٥٣٠١٩٦١٣.٥٣٤.٥١٥.٥عيد سليمان هالل سليمان١٨٥٥٥ ٤٥

٧٢٣٢٥١٣٥.٥٢٣٧.٥١٦٣٤.٥١٧.٥عيد دمحم عيد عبدالعال١٨٥٥٦ ٤٧

٤١٠١٦.٥٢.٥٤٨٥.٥١١٥فهد صالح مسلم سليمان١٨٥٥٧ ١٥

٤٢٢١.٥٣٨٢٠١٥٩.٥١٥٢٥١٥.٥دمحم الديدامونى ابراهيم عبدهللا١٨٥٥٨ ٣٨

٤٦٢٤.٥٤٥٢٣.٥١٧٧.٥١٣.٥٣٠١٥دمحم عبدالمعبود دمحم منصور١٨٥٥٩ ٣٨.٥
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٥٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٥.٥٣٠١٥.٥دمحم دمحم انور عطية١٨٥٦٠ ٣٨.٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٢٢٣٣١٦٣٦١٧.٥دمحم مسعود سيد احمد دمحم١٨٥٦١ ٤٥.٥

٥٤٣٠٤٦.٥٣٢.٥٢٠٨١٥.٥٣١١٦محمود اشرف عبدهللا منصور١٨٥٦٢ ٤٥

٤٨.٥٢٠٤٥٢١.٥١٧٣١٦٣٠١٦.٥معتز عبدالسالم عبدالرحمن سالمه١٨٥٦٣ ٣٨

٥٣٣٠٤٦٢٢.٥١٨٧.٥١٦.٥٣٠١٥منصور دمحم عبدالسالم عبدالرحمن١٨٥٦٤ ٣٦

٤٦٣٠٤٥٢٢.٥١٨١١٥٣٠١٥نادر اسماعيل سويلم دمحم١٨٥٦٥ ٣٧.٥

٦٨٣٠٤٦٣٠٢١٩١٥٣٢.٥١٥.٥ياسر عبدالفتاح سليمان سالمان١٨٥٦٦ ٤٥

٥١.٥٣٠.٥٤٥٢٤١٩٦١٥٣٠١٧يوسف حسن سليمان امام١٨٥٦٧ ٤٥

٦٩٣٠٤٨٣١.٥٢٢٣.٥١٧.٥٣١.٥١٦.٥يوسف عبدهللا سليمان منصور١٨٥٦٨ ٤٥

٦٧.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٣.٥١٦.٥اسراء سالم دمحم بحيرى١٨٥٦٩ ٤٥

٦٨.٥٣٤٤٧.٥٣٣٢٢٨١٦٣٧١٧اسماء جمعة عبدالمحسن حسن١٨٥٧٠ ٤٥

٤٩.٥٣٠.٥٤٦٢٢.٥١٨٣١٧.٥٣٤١٧.٥امل السيد دمحم على١٨٥٧١ ٣٤.٥

٧١٣٢٤٩٣٠٢١٨١٧٣٧.٥١٧امنية على مصلح دمحم١٨٥٧٢ ٣٦

٦٧.٥٣٤٤٨٣١٢١٥١٦٣٦١٧.٥امنيه فتحى السيد يوسف١٨٥٧٣ ٣٤.٥

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٥١٧٣٥١٧.٥امنيه دمحم عبدالسالم حسين١٨٥٧٤ ٣٤

٤٩.٥٣٤.٥٤٥٢١.٥١٨١.٥١٥٣١١٧.٥انجى دمحم عنتر السيد١٨٥٧٥ ٣١

٦٩.٥٣٥.٥٤٩.٥٣١.٥٢٣١١٨٣٦١٧ايه السيد بحيرى عوده١٨٥٧٦ ٤٥

٧٥٣٦.٥٥٠.٥٣٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٦.٥١٧.٥ايه كريم دمحم منصور١٨٥٧٧ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٠٤٩.٥٣١.٥٢٢٢١٧.٥٣٤١٧.٥ايه يحيى دمحم دمحم١٨٥٧٨ ٤٥.٥

٦٠٣٤٥٠.٥٣٢٢١٠١٦.٥٣٤.٥١٥.٥جميله دمحم جمال دمحم١٨٥٧٩ ٣٣.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٥٣٦.٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٥١٧.٥خديجة حسن دمحم عبدالفتاح احمد١٨٥٨٠ ٣٨

٦٦.٥٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٣٣.٥١٧.٥٣٦١٧.٥خلود زاهر دمحم الشوربجى١٨٥٨١ ٤٨

٧١٣٢.٥٥٣٣٣.٥٢٣٥١٨٣٧١٦.٥رانيا عبدالعزيز سالم سليمان١٨٥٨٢ ٤٥

٦٣٣١٥٠.٥٣٠٢١٣١٨٣٦١٦.٥رحمة عاطف دمحم حسين١٨٥٨٣ ٣٨.٥

٦٢٣٠٤٨.٥٣٠٢١٦١٨٣٥١٦.٥رغده فرج دمحم حسن١٨٥٨٤ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٣.٥٥٢٣٧٢٣٨١٦.٥٣٦.٥١٨رقية دمحم حسين صبح١٨٥٨٥ ٤٥

٦٠٣١٤٦.٥٣٠٢١٢.٥١٧.٥٣٥١٧ريهام محمود دمحم حسين١٨٥٨٦ ٤٥

٧٩٣٨٥٦.٥٤٠٢٥٩.٥١٨٣٦.٥١٧زينب احمد سليمان دمحم١٨٥٨٧ ٤٦

٧٠٣٢٥٣٣٠٢٣٠١٨٣٠١٧شاهندا احمد دمحم عبدالعزيز١٨٥٨٨ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٩٢٦٥.٥١٥٣٦.٥١٧شهد حسين دمحم حسين١٨٥٨٩ ٥٣.٥

٧٧.٥٣٦٤٨٣٥.٥٢٤٩١٥٣٦١٧.٥شيماء السيد حسين خليل ابراهيم١٨٥٩٠ ٥٢

٤٨٢٥٤٦٢٢١٨٠.٥١٥٢٥١٦صابرين سيد احمد ابراهيم اسماعيل١٨٥٩١ ٣٩.٥
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٤٨.٥٣٠٤٧٢٣١٩٤.٥١٥.٥٣٠.٥١٦منه احمد حسين السيد١٨٥٩٢ ٤٦

٦٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٢.٥١٦.٥٣٠١٧.٥منه احمد دمحم فؤاد عطية١٨٥٩٣ ٤٩

٦١٢٥٥٠٣١.٥٢١٥١٥٣٠١٧منه السيد رضوان دمحم١٨٥٩٤ ٤٧.٥

٦٦.٥٢٤.٥٤٧.٥٣٠.٥٢١٤١٦.٥٣١١٦.٥ندا شحتة علي عبدالمجيد١٨٥٩٥ ٤٥

٧١.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٣٢٣٨١٧.٥٣٤١٧نورهان سلمى فرج سليمان١٨٥٩٦ ٥٢.٥

٧٨٣٧.٥٥٣٣٦٢٥٧.٥١٥٣٤.٥١٧نيرة ابراهيم دمحم نور١٨٥٩٧ ٥٣

٦٦.٥٣٠٤٩٣٠.٥٢٢٢١٥٣٠١٦.٥هالة اسماعيل دمحم على١٨٥٩٨ ٤٦

٧٥٣١٤٩.٥٣٠٢٣٠.٥١٥٣١.٥١٧.٥هدى عبدالعال الديداموني عبدالعال١٨٥٩٩ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٠٠هويدا دمحم رمضان عبدالسالم١٨٦٠٠ ٠

٧٧.٥٣٦.٥٥١.٥٣٦٢٤٩.٥١٥٣٦١٧.٥وفاء عبده عبدالمجيد علي١٨٦٠١ ٤٨

٥٣.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢٠٤.٥١٥٢٤١٧والء عيد عبدالستار عبدالسالم١٨٦٠٢ ٤٥

٧٨.٥٣٧٥١.٥٣٥٢٥١١٥٣٣.٥١٧.٥ياسمين دمحم سالمة علي١٨٦٠٣ ٤٩

٦٠٣٠٤٨٣٠.٥٢١٥٠٣٣.٥١٦.٥دمحم السيد غنام أحمد سالم٢٢٨٠٥ ٤٦.٥

٦٣٣٠٤٨٣٠.٥٢١٩.٥١٥٣٢١٦يوسف سالمان عيد دمحم٢٢٨٥٧ ٤٨

٧٠٣١٤٧.٥٣٠.٥٢٢٨١٧٣٠.٥١٦حنين شحاتة دمحم يوسف٢٢٨٥٨ ٤٩

٧٦٣٧٥٣.٥٣٢٢٥٢.٥١٧٣٣.٥١٦سامح دمحم عوض سليمان٢٢٨٥٩ ٥٤
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القنطرة غرب  الرياح االعدادية االدارة المدرسة
٧٤.٥٣٧.٥٥٢.٥٣٩.٥٢٥٤١٦.٥٣٥١٧ابراهيم سليمان دمحم نصار١٨٦٠٤ ٥٠

٧٤.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٥٢٥٦١٧.٥٣٧١٦.٥احمد احمد دمحم متولى١٨٦٠٥ ٥٤.٥

٦٠٣٥٤٥.٥٢٣.٥٢١١١٥.٥٣٣.٥١٥احمد حسن السيد السيد١٨٦٠٦ ٤٧

٧٣.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٧٢٤٣.٥١٧.٥٣٣١٧احمد صالح عباس واطفه١٨٦٠٧ ٤٩

٧٧.٥٤٠٥٨.٥٣٩٢٧٢١٩٣٦.٥١٦.٥احمد دمحم حسين على١٨٦٠٨ ٥٧

٧٧٣٩٥٧.٥٣٨٢٧٠١٩.٥٣٦.٥١٧.٥احمد ياسر رجب عبدهللا١٨٦٠٩ ٥٨.٥

٧٨٤٠٥٥.٥٣٩٢٧٢١٩٣٦.٥١٧ادهم شكري ابراهيم سالم١٨٦١٠ ٥٩.٥

٧١.٥٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٦١.٥١٩٣٦١٧سالمة دمحم سالمة شاهر١٨٦١١ ٥٦

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٤١٩٣٥.٥١٥شوقي اشرف شوقي عبدالاله١٨٦١٢ ٥٨

٧٧.٥٣٦٤٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٧.٥٣٦.٥١٦صالح السيد صالح حسين١٨٦١٣ ٤٩.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٨٣٨.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٦.٥١٦عبدالرحمن اسالم احمد كامل١٨٦١٤ ٥٧

٧٥.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٣٢٤٧.٥١٧٣٦.٥١٦.٥عبدالرحمن السيد العربى امين محمود١٨٦١٥ ٥٠

٦٨.٥٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٩.٥١٩٣٤.٥١٦.٥عبدالرحمن سعد عبد النبى سالم١٨٦١٦ ٥٢.٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٥١٨٣٤.٥١٦عبدالرحمن عبدهللا احمد متولى١٨٦١٧ ٤٧

٧٣٣٨.٥٤٩.٥٣١٢٤٢.٥١٨٣٤.٥١٥.٥عبدالرحمن دمحم حماده دمحم١٨٦١٨ ٥٠.٥

٧١.٥٣٤.٥٤٦.٥٣٦٢٣٨١٩٣٥.٥١٥.٥عبدهللا ايهاب دمحم سويلم١٨٦١٩ ٤٩.٥

٧٣٣٤٥١٣٦.٥٢٤٥.٥١٨٣٤.٥١٦.٥عبدهللا دمحم عبدهللا دمحم عبد السالم١٨٦٢٠ ٥١

٧٥.٥٣٥٥٠.٥٣٧.٥٢٥١١٩٣٦.٥١٦.٥عصام ابراهيم السيد ابراهيم١٨٦٢١ ٥٢.٥

٧١.٥٣٣.٥٤٥٣١٢٣٠.٥١٦.٥٣٥١٧عالء على سالمة سالم١٨٦٢٢ ٤٩.٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٧.٥٣٤.٥٢٣٨.٥١٨٣٣.٥١٥.٥على جمال رابح ابو العال١٨٦٢٣ ٥١.٥

٧٤.٥٣٧٥٢.٥٣٦.٥٢٥٦١٨٣٥.٥١٧على سالم سالمان عبدالعال دمحم١٨٦٢٤ ٥٥.٥

٦٣٣٨٤٨.٥٣٤.٥٢٣٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٧علي عيد عمران سليم١٨٦٢٥ ٤٩.٥

٧٤.٥٣٣٥٤٣٩٢٤٩١٨٣٥.٥١٦.٥عمر ياسر فراج محمود١٨٦٢٦ ٤٨.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨٢٦٠١٨٣٧١٦.٥عمران دمحم شحاته سالمة١٨٦٢٧ ٥٣.٥

٦٢٣٠٤٥٣٧٢١٩١٨٣٢.٥١٥فارس اسامة سعد عبداللطيف١٨٦٢٨ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٨.٥٣٧٢٢١١٧٣١.٥١٦.٥فارس زياد اسليم غنام١٨٦٢٩ ٤٥

٥٣٣٢.٥٤٩.٥٣٥٢١٦.٥١٧.٥٣٥١٥فتحى عبدالخالق سيد احمد دمحم١٨٦٣٠ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٣٥٧.٥٣٩.٥٢٦٣١٨٣٦١٦.٥دمحم ابراهيم معوض سالم١٨٦٣١ ٥٥.٥

٦٣.٥٣١٤٦.٥٣٧٢٢٣١٧.٥٣٦١٥.٥دمحم احمد احمد دمحم١٨٦٣٢ ٤٥

٥٣٣٠.٥٤٥٣٥٢٠٠.٥١٨٣٠١٥دمحم احمد فريج سالمه١٨٦٣٣ ٣٧

٦٨.٥٣١٤٩.٥٣٥٢٣٧.٥١٧.٥٣٣.٥١٦.٥دمحم التوني محمود دمحم١٨٦٣٤ ٥٣.٥
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٧٦٣٥.٥٥٣٣٧٢٥٥.٥١٨٣٧.٥١٧دمحم السيد شحاته امين١٨٦٣٥ ٥٤

٧٥.٥٣٢٥٢.٥٣٧٢٥٢.٥١٨٣٦.٥١٧دمحم السيد دمحم جبر١٨٦٣٦ ٥٥.٥

٥٥٣٢٤٩.٥٣٧٢١٨.٥١٧٣٦١٥دمحم السيد دمحم سالم١٨٦٣٧ ٤٥

٧٠.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٨٢٣٧١٨٣٤١٥.٥دمحم ايهاب دمحم عبدهللا١٨٦٣٨ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٤٢١٦.٥١٧٣٢.٥١٦دمحم خالد دمحم محمود١٨٦٣٩ ٤٥

٧٧٣٦٥٢٣٩٢٥٩.٥١٨٣٧.٥١٦.٥دمحم سليمان ابراهيم حسن١٨٦٤٠ ٥٥.٥

٧٠.٥٣٠.٥٤٩٣٩٢٣٤١٨.٥٣٦.٥١٥.٥دمحم صالح حمدى دمحم هويدى١٨٦٤١ ٤٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٧٢٢٠.٥١٧٣٤.٥١٧دمحم طارق دمحم السيد١٨٦٤٢ ٤٧

٦٩.٥٣٢٥١.٥٣٦٢٣٥.٥١٨٣٦١٦دمحم عادل عبدالموجود عبد الستار١٨٦٤٣ ٤٦.٥

٧٧٣٦.٥٥٨٣٩.٥٢٦٧.٥١٦٣٥.٥١٥.٥دمحم عبدالفتاح شحاتة امين١٨٦٤٤ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٧٢٢٦.٥١٥.٥٣٧١٥دمحم عبدالمرضى سالم احمد١٨٦٤٥ ٥٢

٦٠٣٠٤٥٣٧٢٢٥١٦٣٧١٦دمحم عيد عمران سليم١٨٦٤٦ ٥٣

٥٥٢٤.٥٤٥٣٦٢٠٥.٥١٦٣٢.٥١٥.٥دمحم فتحى يوسف دمحم١٨٦٤٧ ٤٥

٦٤٣٠.٥٤٥٣٦٢٢٦.٥١٦٣٤١٥.٥دمحم محفوظ دمحم حلمي١٨٦٤٨ ٥١

٥٠.٥٣٠٤٥٣٧٢١١.٥١٦.٥٣٣.٥١٥دمحم محمود حسين على١٨٦٤٩ ٤٩

٦٨٣١٤٦٣٤٢٢٤١٧٣٥١٧.٥دمحم منصور مبارك احمد١٨٦٥٠ ٤٥

٥٠.٥٣٠٤٥٣٦.٥٢١٣.٥١٥٣٤١٦دمحم نصر عبدالحميد دمحم١٨٦٥١ ٥١.٥

٤٨.٥٣١٣٧.٥٣٥.٥٢٠٥١٥٣٢.٥١٦.٥محمود حسن سليمان حسن١٨٦٥٢ ٥٢.٥

٦١.٥٣٦٤٧٣٦.٥٢٣٠١٥.٥٣٢١٥محمود دمحم حسن ابوزيد١٨٦٥٣ ٤٩

٧٢.٥٣٨٥٦.٥٣٨.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٧.٥مصطفى دمحم السيد دمحم١٨٦٥٤ ٥١

٦٧.٥٣٦٥٣.٥٣٩٢٥٣١٥.٥٣٥.٥١٦.٥معاذ ياسر خيرى عبده١٨٦٥٥ ٥٧

٧٤.٥٣٧٥٤.٥٣٨٢٥٩١٦٣٦.٥١٧.٥يوسف تيسير دمحم احمد١٨٦٥٦ ٥٥

٥٤.٥٣٢٥١.٥٣٦٢٢٦١٥.٥٣٣١٧يوسف عبدالكريم سالمة سالم١٨٦٥٧ ٥٢

٦٨.٥٣٧٥٤٣٨٢٤٩.٥١٥.٥٣٦١٦يوسف فايز دمحم دمحم١٨٦٥٨ ٥٢

٥٠٣١.٥٥٠٣٦٢١٢.٥١٦٣٤.٥١٥يوسف دمحم علي سليمان١٨٦٥٩ ٤٥

٦٦٣٢٤٦.٥٣٧.٥٢٣٣١٦٣٦.٥١٦اروى عبدالعظيم توفيق عبد العظيم منصور١٨٦٦٠ ٥١

٦٢٣٤٤٨.٥٣٧.٥٢٣٣١٥.٥٣٥١٧اسماء علي السيد علي١٨٦٦١ ٥١

٦١٣٣.٥٤٥٣٨٢٣٠١٥.٥٣٧.٥١٨اسماء علي دمحم متولي١٨٦٦٢ ٥٢.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٥٢١٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥االء ابراهيم فتحى خليفة١٨٦٦٣ ٤٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٥٣٨٢٤٨١٧.٥٣٧.٥١٦.٥االء على كمال عبدالعزيز١٨٦٦٤ ٤٩

٧١٣٦.٥٥٥٣٨٢٤٧.٥١٨.٥٣٥.٥١٦االء علي دمحم دمحم عبدالعال١٨٦٦٥ ٤٧

٧٧.٥٣٨٥٧٣٩.٥٢٦٦.٥١٨.٥٣٧١٦االء محسن محمود على١٨٦٦٦ ٥٤.٥
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٧٢٣٥.٥٤٩.٥٣٦٢٤٦١٧٣٤١٦.٥اماني طارق اسماعيل عبدالحميد١٨٦٦٧ ٥٣

٧٣.٥٣٤.٥٥٢٣٨.٥٢٤٦.٥١٨.٥٣٦.٥١٧اماني عمران مسلم عمران١٨٦٦٨ ٤٨

٧١٣٤٤٧.٥٣٧٢٣٧١٥٣٤١٦.٥اماني يوسف ضياء دمحم١٨٦٦٩ ٤٧.٥

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢١٥.٥١٥.٥٣١١٥.٥ايمان حسن احمد السعيد١٨٦٧٠ ٤٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٦٧.٥١٨٣٨.٥١٦.٥ايمان محمود عبدالرازق الدسوقى١٨٦٧١ ٥٥

٧٦٣٩٥٦٣٧٢٦٢.٥١٥٣٧.٥١٦.٥ايمان يونس السيد سليمان١٨٦٧٢ ٥٤.٥

٦١٣٠٤٥٣٣.٥٢٠٦.٥١٥٣٠١٥.٥ايه السيد سالمة سليمان١٨٦٧٣ ٣٧

٧٥٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٥١٨.٥٣٧.٥١٨.٥ايه حلمي دمحم سليم١٨٦٧٤ ٥٧

٥٤.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٠٩١٨٢٥١٦ايه سالمه سالم سالمان١٨٦٧٥ ٤٥

٧٥.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٣.٥١٨.٥٣١.٥١٧.٥بسمله نصار منصور نصار١٨٦٧٦ ٥٢.٥

٧٧٤٠٥٥.٥٣٩.٥٢٦٩١٨٣٥.٥١٧بسنت على يوسف دمحم١٨٦٧٧ ٥٧

٧١٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٩١٧.٥٣٤.٥١٧.٥بسنت موسى سليمان عبدربه١٨٦٧٨ ٥٤.٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٨٣٧١٨.٥بسيمة دمحم عبدالعزيز دمحم١٨٦٧٩ ٥٤.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥١.٥٣٨٢٤٩١٨.٥٣٥.٥١٦حنين دمحم سالمان سليمان١٨٦٨٠ ٤٩.٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٦١٩.٥٣٨.٥١٩دنيا عبدالحليم ابراهيم سالم١٨٦٨١ ٦٠

٧٢.٥٣٧٥٦٣٨.٥٢٥٦.٥١٧٣٤١٧دنيا دمحم حلمي احمد حسان١٨٦٨٢ ٥٢.٥

٧٣٣٧٥٠.٥٣٨٢٤٩١٧.٥٣٦.٥١٧.٥دينا سالمه منصور دمحم١٨٦٨٣ ٥٠.٥

٦٧٣٠.٥٥٠.٥٣٦٢٣١١٥٣٥١٦.٥دينا عبدالفتاح محمود دمحم١٨٦٨٤ ٤٧

٧٨٣٩.٥٥٨٣٨٢٧١.٥١٩.٥٣٦١٧.٥رحمه عادل مصطفى خميس١٨٦٨٥ ٥٨

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٨١٦٣٤١٧.٥رحمه محمود عبدالرحمن حسن على١٨٦٨٦ ٥٠.٥

٧٤.٥٣٧٥٢.٥٣٧٢٥٠.٥١٧٣٤.٥١٨رشا دمحم عوض دمحم١٨٦٨٧ ٤٩.٥

٧٨.٥٤٠٦٠٣٩.٥٢٧٨١٧.٥٣٨١٧.٥رواء دمحم عبدالهادى دمحم يوسف١٨٦٨٨ ٦٠

٧٥٣٧.٥٤٩٣٤٢٤٤.٥١٥.٥٣٥١٧.٥روان هانى شحاته حفنى١٨٦٨٩ ٤٩

٦٧٣٦٤٧.٥٣١٢٣٢.٥١٥.٥٣٣١٨ريهام سالم عبد ربه سالم١٨٦٩٠ ٥١

٧٢٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢٣٤.٥١٥٣١١٨ساره حسن سالمه عرسان١٨٦٩١ ٥١

٧٤.٥٣٦٤٧٣٦.٥٢٤٤١٥٣٦.٥١٨ساره عوض ابراهيم دمحم١٨٦٩٢ ٥٠

٧٤.٥٣٨٥١٣٨٢٥٦.٥١٦٣٧.٥١٨ساره ماهر دمحم احمد١٨٦٩٣ ٥٥

٦٧.٥٣٨٥١.٥٣٧٢٣٩.٥١٥٣٤.٥١٨سلوى دمحم سالم عيد سالم١٨٦٩٤ ٤٥.٥

٦٨٣٨.٥٥١٣٦.٥٢٣٩١٧٣٣.٥١٨سمر ابراهيم سالم عيد١٨٦٩٥ ٤٥

٦٦٣٨٤٩٣٦.٥٢٣٦.٥١٧٣٥.٥١٧سميحه محمود على نمر دمحم غريب١٨٦٩٦ ٤٧

٧٣٤٠٥٤.٥٣٨.٥٢٦٣١٧٣٦١٨سميه اسامة عبدالنبى احمد١٨٦٩٧ ٥٧

٧٠.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٩٢٥٠.٥١٧٣٥.٥١٧.٥سهام فاروق فاضل دمحم١٨٦٩٨ ٥٣
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٧٧.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣١٧٣٦.٥١٧شروق محمود يوسف دمحم١٨٦٩٩ ٥٨

٦٨.٥٣٥٥١.٥٣٦٢٤٠.٥١٧٣٣.٥١٦.٥شروق ياسر حلمى احمد١٨٧٠٠ ٤٩.٥

٦٦.٥٣٤.٥٤٦٣٣.٥٢٢٥.٥١٥٣٤.٥١٦.٥شمس صالح الدين مصطفى على١٨٧٠١ ٤٥

٧١٣٥.٥٤٥٣٣٢٢٩.٥١٥٣٥.٥١٦شهد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم١٨٧٠٢ ٤٥

٧٣٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٦٢١٦٣٦١٦.٥شهد اشرف دمحم عبدهللا١٨٧٠٣ ٥٥

٧٧.٥٣٩٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠١٥٣٧.٥١٦شهد حسن ابراهيم دمحم١٨٧٠٤ ٥٧.٥

٦٧٣٧٥٣.٥٣٦.٥٢٤٨١٥٣٧١٦شهد خالد دمحم عطوان١٨٧٠٥ ٥٤

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٥.٥١٦٣٤.٥١٦.٥شهد سمير دمحم الصادق١٨٧٠٦ ٥٨.٥

٧٢٣٨٤٩٣٨٢٤٩١٥٣٥١٥شهد هانى السيد دمحم١٨٧٠٧ ٥٢

٧٨٤٠٥٨٣٨.٥٢٧١.٥١٥.٥٣٤.٥١٦.٥ضحى السيد عبدالرازق مصطفى١٨٧٠٨ ٥٧

٧٥٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ضحى كامل دمحم احمد١٨٧٠٩ ٥٨

٧٣٣٨.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٦٠.٥١٦.٥٣٦١٧عبير نور الدين دمحم حفنى١٨٧١٠ ٥٧

٦٥٣٣.٥٤٧٣٧.٥٢٣٢.٥١٥٣٨.٥١٥.٥عال نبيل دمحم عباده١٨٧١١ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥١.٥٣٤.٥٢٥٠.٥١٥٣٧.٥١٨فاطمه مصطفى محمود دسوقى١٨٧١٢ ٥٢.٥

٦٦.٥٣٠٥١.٥٣٤.٥٢٢٨١٥٣٦١٥.٥فضيه سلمان سليمان سالم١٨٧١٣ ٤٥.٥

٦٣٣٦٥٢.٥٣١.٥٢٣٥١٥٣٣.٥١٦.٥مروه دمحم عبدالحميد دمحم عبدهللا١٨٧١٤ ٥٢

٦٩.٥٣٦٥١٣٠٢٣٣١٥٣٣١٦مريم احمد احمد السعيد١٨٧١٥ ٤٦.٥

٧٧.٥٣٩٥٦٣٩٢٦٨١٥٣٥١٧مريم السيد عبد ربه سالم١٨٧١٦ ٥٦.٥

٧٧٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٠١٥٣٦١٧مريم خالد شوقي عبدالاله١٨٧١٧ ٥٧.٥

٦٧٣٨.٥٥٣٣٦٢٤٩١٥٣٦١٦.٥مريم عطيه منصور دمحم١٨٧١٨ ٥٤.٥

٦٨٣٩٥٤٣٧٢٥٠١٥٣٧١٦.٥مريم دمحم عبدالهادى محمود١٨٧١٩ ٥٢

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٦٧.٥١٥٣٥١٩.٥منار خليل سالم خليل١٨٧٢٠ ٥٣

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢.٥١٦٣٥.٥١٧منةهللا احمد عبدالعزيز السيد١٨٧٢١ ٥٨

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧١١٦٣٦١٦منه ابراهيم عبدالموجود عبد الستار١٨٧٢٢ ٥٦.٥

٦٦٣٥٥٤٣٦.٥٢٣٨١٦٣٥١٦.٥منه سويلم احمد سالمه١٨٧٢٣ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٦٣٠٢٠١.٥١٣.٥٣٦.٥١٧.٥منه قاسم سليمان قاسم١٨٧٢٤ ٣٥.٥

٧٥٣٩.٥٥٧٣٨.٥٢٤٨١٥.٥٣٦.٥١٨.٥مني ناصر حسن حسان١٨٧٢٥ ٣٨

٧٣.٥٣٩٥٦٣٩٢٥٢.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥ندا دمحم عبد ربه سالم١٨٧٢٦ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٣١٨٣٦.٥١٦ندى اشرف عبدالسالم السيد١٨٧٢٧ ٥٩

٧١٣٨٥٠.٥٣٨٢٤٥١٥.٥٣٧١٧ندي دمحم ابراهيم شاهر١٨٧٢٨ ٤٧.٥

٧٣.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٢٩.٥١٥.٥٣٥.٥١٨.٥ندى دمحم احمد عبدهللا١٨٧٢٩ ٣٨.٥

٧٨٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢.٥١٨٣٨.٥١٧.٥ندي وليد فكري السيد١٨٧٣٠ ٥٨
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٧٤٤٠٥٤.٥٣٤٢٤٨١٥٣٧.٥١٦.٥نرمين عودة اسليم غنام١٨٧٣١ ٤٥.٥

٧٥.٥٤٠٥٩٣٨.٥٢٦٨١٧.٥٣٨.٥١٧.٥نور عصام عبدالرازق مصطفى١٨٧٣٢ ٥٥

٧٨٣٨.٥٥٤٣٨٢٥٧.٥١٥.٥٣٤١٨نورا عبدالرازق ابراهيم دمحم١٨٧٣٣ ٤٩

٧٣٣٠٣٧٣٦.٥٢٢١.٥١٦٣١.٥١٧نورهان احمد حسن دمحم١٨٧٣٤ ٤٥

٧٦٣٧.٥٥٠٣٧.٥٢٥٢.٥١٧٣٤١٦.٥نورهان دمحم عبدالكريم سلمى١٨٧٣٥ ٥١.٥

٧٥.٥٣٧٤٩٣٥.٥٢٤٦١٧.٥٣٨١٦وعد عمر صبيح احمد١٨٧٣٦ ٤٩

٧٨٤٠٥٩.٥٣٩.٥٢٧٧١٩٣٨.٥١٦ياسمين السيد دمحم عبدالمنعم١٨٧٣٧ ٦٠

٧٦٤٠٥٨.٥٣٩٢٦٧١٨٣٨.٥١٧ياسمين دسوقى السيد حسن١٨٧٣٨ ٥٣.٥

٧٧٤٠٥٨٣٩٢٧٤١٨٣٨.٥١٦.٥ياسمين رضا ابراهيم عبدالرحمن١٨٧٣٩ ٦٠

٧٢.٥٣٩٥٠.٥٣٢٢٤٥.٥١٥٣٥.٥١٦.٥ياسمين علي دمحم علي١٨٧٤٠ ٥١.٥

٧٣.٥٣٨.٥٥٣٣٨٢٥٥١٧.٥٣٦.٥١٦.٥ياسمين ياسر عبدالمعطى فالح١٨٧٤١ ٥٢

٧٥٣٩٥٣.٥٣٨٢٥٨١٥٣٢١٥.٥ياسمين ياسر دمحم ابراهيم١٨٧٤٢ ٥٢.٥
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القنطرة غرب  المهندس الجديدة االعداديةاالدارة المدرسة
٦٨٣٥٤٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٦٣٥١٥ابراهيم احمد الشافعي دمحم١٨٧٤٣ ٥١

٧٢٣٤٥٠.٥٣٤.٥٢٤٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٦ابراهيم مصطفى محمود ابو العينين١٨٧٤٤ ٥٦.٥

٦٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٧١٥٣٠.٥١٥احمد احمد ابراهيم احمد حموده١٨٧٤٥ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٣٥٠.٥٣٤٢٤٥.٥١٦٣٣.٥١٦احمد سيد مصطفى السيد١٨٧٤٦ ٥٥.٥

٧٦٣٨.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٧١٥٣٣.٥١٥اسماعيل اشرف السيد دمحم١٨٧٤٧ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٢٥١.٥٣٣٢٣٩١٥٣٦١٦.٥السيد حسن دمحم ذكي١٨٧٤٨ ٥٣

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٧١٥٣٣١٦انس السيد عبدالعزيز ابراهيم١٨٧٤٩ ٤٨.٥

٦٢.٥٣٧٥٣٣٤٢٣٦١٥٣١١٥بالل السيد احمد دمحم١٨٧٥٠ ٤٩.٥

٧٥.٥٣٩٥٧٣٧٢٦٢.٥١٦٣٣.٥١٧خالد سيد ابراهيم سالمان١٨٧٥١ ٥٤

٧٦.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٨٢٦٦١٦.٥٣٦١٦خالد محمود سالمان حسين١٨٧٥٢ ٥٦.٥

٥٢.٥٣١٤٦.٥٣٠٢٠٧١٥.٥٣٤.٥١٥.٥رمضان مصطفى رمضان شعبان١٨٧٥٣ ٤٧

٧٦.٥٣٧٤٨.٥٣٥٢٥٠.٥١٦.٥٣٥.٥١٥سالم جمال سالم دمحم١٨٧٥٤ ٥٣.٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٩٧.٥١٦.٥٣٣١٥سامى السيد دمحم غانم١٨٧٥٥ ٤٥

٤٦٣١.٥٤٥٣٠١٩٠١٥٣١.٥١٥سالمة دمحم سالمة على١٨٧٥٦ ٣٧.٥

٤٨٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٧٧.٥١٣.٥٣٠١٥صالح عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل١٨٧٥٧ ٣٧.٥

٥٢.٥٣١٤٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٢٥١٥صالح على سالم سليمان١٨٧٥٨ ٤٦

٦٦٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٥١٦علي حمدي علي غريب حماد١٨٧٥٩ ٤٦.٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٢٣٣٢٤٨١٦٣٠.٥١٧عمرو دمحم عبدالمنعم خليفة١٨٧٦٠ ٥٣

٧٠٣٥.٥٥١.٥٣٠٢٤٠١٦٣٥١٦عيد السيد غريب السيد١٨٧٦١ ٥٣

٤٣.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٧٥.٥١٣٣٠١٥فارس فتحي اسماعيل غريب١٨٧٦٢ ٣٦.٥

٧٦٣٩.٥٥٩.٥٣٩.٥٢٦٨١٥٣٧.٥١٦دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٨٧٦٣ ٥٣.٥

٧٢٣٩.٥٥٧.٥٣٨٢٦٠.٥١٥٣٦.٥١٦دمحم اسماعيل على سالم١٨٧٦٤ ٥٣.٥

٧١.٥٣٩٥٤٣٦٢٤٩.٥١٥.٥٣٦١٦دمحم السيد سليمان دمحم١٨٧٦٥ ٤٩

٧١٣٨.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٠١٥٣٨١٦دمحم السيد دمحم سالمان١٨٧٦٦ ٤٨.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٧.٥٣٩٢٥٦.٥١٥٣٦.٥١٦دمحم حسان شريف حسان١٨٧٦٧ ٥٠

٤١٣٠٤٥٣٠١٩١١٣٣٠١٦.٥دمحم حسين دمحم ابراهيم١٨٧٦٨ ٤٥

٧٢٣٨٥٦.٥٣٨٢٥٦.٥١٥٣٦١٦دمحم حمدان ابراهيم عبدالغنى١٨٧٦٩ ٥٢

٤٦.٥٣٠٤٦.٥٣٠١٨٧١٣٣٠١٥دمحم عبدهللا عبدالعظيم دمحم١٨٧٧٠ ٣٤

٥٣.٥٣١٤٩.٥٣٤٢١٩١٥٣٢.٥١٥دمحم عبدالمنصف سليم حسين١٨٧٧١ ٥١

٦٢٣٢.٥٤٦.٥٣٣.٥٢٢٢١٥٣٥.٥١٦دمحم عبدالمنعم دمحم ابراهيم١٨٧٧٢ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٦٥٢.٥٣٣٢٤٠.٥١٥٣٦.٥١٥.٥دمحم عزالدين محمود حسين١٨٧٧٣ ٥٦.٥
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٧١.٥٣٧.٥٥٤٣٦٢٥٠١٥٣٨١٦دمحم محمود دمحم محمود١٨٧٧٤ ٥١

٦٧٣٠.٥٥٠.٥٣٣.٥٢٣٠١٥٣٤١٦.٥محمود حسن اسماعيل دمحم١٨٧٧٥ ٤٨.٥

٧١.٥٤٠٥٣.٥٣٧٢٥٣١٥٣٦١٦.٥محمود عويس ابراهيم عبدالغنى١٨٧٧٦ ٥١

٧١.٥٣٩.٥٥٢.٥٣٧٢٥٢.٥١٥٣٧.٥١٧مصطفى عصام مصطفى السيد١٨٧٧٧ ٥٢

٧٢٤٠٥١.٥٣٦٢٥٥.٥١٥٣٧.٥١٧مصطفى دمحم السيد السيد دسوقي١٨٧٧٨ ٥٦

٧١.٥٤٠٤٩٣٤.٥٢٤٣١٥٣٥.٥١٧مصطفى محمود علي غريب دمحم١٨٧٧٩ ٤٨

٥٠.٥٣٦٤٩.٥٣٢٢١٣١٥٣١١٥.٥هشام عبد ربه عبدالكريم سلمى١٨٧٨٠ ٤٥

٧٤٣٨٥١.٥٣٥.٥٢٤٦١٦٣٠١٧.٥اسراء راشد رمضان شعبان١٨٧٨١ ٤٧

٤٤.٥٣٠٣٨٣٠١٧٥.٥١٣.٥٢١.٥١٥اسراء دمحم ابو عوف السيد١٨٧٨٢ ٣٣

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٦االء سالمة عيد طريفي١٨٧٨٣ ٥٩

٧٨.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٦.٥١٦٣٧.٥١٧.٥امانى دمحم سرحان مطير١٨٧٨٤ ٥٩

٧٤٣٩٥٧٣٩.٥٢٦٣١٦٣٦١٨امل اسماعيل على سالم١٨٧٨٥ ٥٣.٥

٥٣.٥٣٤٤٦.٥٣١٢١٠١٥.٥٣٠١٧امنية صبحي دمحم زكي١٨٧٨٦ ٤٥

٧٦٣٩.٥٥٣٣٦.٥٢٦٠١٥.٥٣٢١٧اميمة سمير عيد طريفي١٨٧٨٧ ٥٥

٧٧٣٩.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٣٩١٦٣١١٦انجي نصر علي حسن١٨٧٨٨ ٤٦.٥

٧٧٤٠٥٦.٥٣٩.٥٢٦٩١٦.٥٣٧١٧.٥ايمان سامى عبدالمنعم جاد١٨٧٨٩ ٥٦

٧٨٤٠٥٥.٥٣٨٢٦٥.٥١٦.٥٣٥.٥١٦.٥ايمان دمحم ابراهيم اسماعيل١٨٧٩٠ ٥٤

٧٨٤٠٥٥.٥٣٧.٥٢٦٥١٦.٥٣٣١٥ايه سيدالعرب محمود حسين١٨٧٩١ ٥٤

٧٠٣٩.٥٤٩.٥٣٧٢٤٥١٧٣٤١٦.٥ايه ماهر سليمان حسين بحيري١٨٧٩٢ ٤٩

٧٥٣٩٥٤٣٥.٥٢٥٥.٥١٧٣٣.٥١٧ايه دمحم شحتة عبدالرازق١٨٧٩٣ ٥٢

٦٦.٥٣٧.٥٤٨٣٥.٥٢٤٠.٥١٥٣٤١٦.٥ايه هاني محمود دمحم١٨٧٩٤ ٥٣

٧٧٣٨.٥٥٣.٥٣٦.٥٢٥٦١٧٣٦١٧.٥دنيا احمد شحات عطا١٨٧٩٥ ٥٠.٥

٧٤٣٩.٥٥٥.٥٣٦٢٥٩١٦.٥٣٤١٥.٥رحمة حمادة دمحم سليم١٨٧٩٦ ٥٤

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٧.٥٢٥٥.٥١٧٣٤١٦.٥رحمة سيدالعرب محمود حسين١٨٧٩٧ ٤٨

٧٨.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٤.٥٢٦٠١٦٣٦١٦روان ابراهيم سليمان الديب١٨٧٩٨ ٥١

٧٥٤٠٥٥.٥٣٤٢٥٩.٥١٧.٥٣٣١٧.٥روان شوقي دمحم ابراهيم١٨٧٩٩ ٥٥

٦٧٣٨.٥٥٠.٥٣٦٢٣٨١٥٣٣١٥روناء سامى دمحم غانم١٨٨٠٠ ٤٦

٦٦.٥٣٨٤٧.٥٣٧.٥٢٤٥١٥.٥٣٤١٧سماح عبدالمنعم ابراهيم سليمان١٨٨٠١ ٥٥.٥

٦٥.٥٣٧٥١٣٥.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٥١٥شهد اسماعيل حمد نصر سالمه١٨٨٠٢ ٤٥.٥

٤٤.٥٣٤.٥٤٦٣٠٢٠٣١٥٣٠١٥ملك دمحم شحاته احمد١٨٨٠٣ ٤٨

٦٢.٥٣٨٥٠.٥٣٤.٥٢٣٨.٥١٦٣٥١٧منار سعد حسن دمحم سليمان١٨٨٠٤ ٥٣

٧١.٥٣٩٥٠.٥٣٥.٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥منال سالم عبدربه عبدالعال١٨٨٠٥ ٥٦
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٧٧٣٨.٥٥١٣٥.٥٢٥٦١٥٣٦١٦.٥منه حسن دمحم حسن١٨٨٠٦ ٥٤

٥٣٣٤٤٦٣٠٢٠٨١٥٣٤١٦منه سالم عياده سالم١٨٨٠٧ ٤٥

٦٠٣٢.٥٤٨٣٦٢٢٤١٥٣٧١٧منه دمحم عطوة علي١٨٨٠٨ ٤٧.٥

٧٠٣٥.٥٤٦.٥٣٧٢٣٩.٥١٦.٥٣٦.٥١٧منى السيد دمحم محمود١٨٨٠٩ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٩٣٧٢٤٨.٥١٥٣٥.٥١٥مي عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز١٨٨١٠ ٥٣.٥

٧٤.٥٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٢.٥١٧٣٦.٥١٧.٥ندى محمود عيد طريفي١٨٨١١ ٥٥.٥

٦٠٣٥٤٥٣٠٢٠٧١٥.٥٣٣١٥نورهان دمحم على حسن١٨٨١٢ ٣٧

٧٢.٥٣٦٥٠٣٨.٥٢٤٦١٥.٥٣٥.٥١٧.٥نورهان دمحم مسعود سالم١٨٨١٣ ٤٩

٦٠٣٨٤٩.٥٣٧.٥٢٣٩١٥٣٦١٦.٥نيرمين حسين بنداري احمد١٨٨١٤ ٥٤

٧٩.٥٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦.٥١٧٣٦.٥١٧.٥نيرمين فرج عيد طريفي١٨٨١٥ ٥٩

٧٩.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٧.٥٣٧.٥١٨هبه السيد ابراهيم اسماعيل١٨٨١٦ ٥٩

٦١٣٥٤٥٣٥٢٢٢١٥٣٣.٥١٥.٥هدى داود داود سالم١٨٨١٧ ٤٦

٦٦.٥٣٤٤٥٣٦.٥٢٣٥٠٣٥.٥١٥.٥ندا خلف دمحم عبدالاله عوض٢٢٨٠٦ ٥٣

٧٣.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٢٢٣٠١٥٣٥.٥١٥صباح أشرف عبد السالم دمحم٢٢٨٦٤ ٤٥.٥
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القنطرة غرب  عمر بن عبد العزيز االعداديةاالدارة المدرسة
٤٩.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢١٥٣٠١٦ابراهيم السيد دمحم سليمان رفاعي١٨٨١٨ ٣٧.٥

٤٤.٥٣٠.٥٤٥٣٠١٨٢١٥٢٦١٥.٥ابراهيم جمعه إبراهيم جمعه ربيع١٨٨١٩ ٣٢

٤٨.٥٣٣.٥٤٥٣٦٢٠٩.٥١٦.٥٣٥١٧ابراهيم حسن اسماعيل ابراهيم١٨٨٢٠ ٤٦.٥

٤٨.٥٣٣٤٥٣٠١٩٢١٥٣٠.٥١٦ابراهيم دمحم ابراهيم السيد١٨٨٢١ ٣٥.٥

٦٩.٥٤٠٥٣٣٣٢٤٦١٦.٥٣٥.٥١٧ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم سليم١٨٨٢٢ ٥٠.٥

٤٧٣٥.٥٤٦٣١.٥٢٠٥١٦٣٦١٧.٥احمد جمعه نصار عطيه سالم١٨٨٢٣ ٤٥

٤٤٣٠.٥٣٨٣٠١٧٥.٥١٥٣٠١٥احمد حسن السيد علي البنا١٨٨٢٤ ٣٣

٤٨٣٠٤٥٣٠١٨٨١٥٣٠١٦احمد حسيني عبداللطيف احمد مصطفى١٨٨٢٥ ٣٥

٤١٣٠٤٥.٥٣٠١٨٣١٥٣٠١٥احمد رضا عوده سالم عمران١٨٨٢٦ ٣٦.٥

٥٢.٥٣٠٤٩٣٠٢٠٦.٥١٦٣٢١٦احمد عادل سلمي سالمان ابراهيم١٨٨٢٧ ٤٥

٦١.٥٣١٤٨٣٥٢٢٠.٥١٦.٥٣٦١٥.٥احمد عبدالعزيز عطيه سالمان١٨٨٢٨ ٤٥

٥٤٣٠.٥٤٧٣١٢٠١١٦.٥٣٤١٥احمد على السيد على على١٨٨٢٩ ٣٨.٥

٥٥٣٠٤٩.٥٣٣.٥٢١٣١٦٣٤.٥١٥.٥احمد دمحم ابراهيم حامد عوض١٨٨٣٠ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٢.٥١٩٩١٥٣٤١٥.٥احمد دمحم حسن حسين١٨٨٣١ ٣٩.٥

٦١.٥٣٤.٥٥٢.٥٣٥٢٣١.٥١٦٣٤.٥١٥احمد دمحم درويش دمحم بغدادى١٨٨٣٢ ٤٨

٤٠.٥٢٠٣٨٣٠١٦٠.٥١٢.٥٢٢١٥احمد دمحم سالم زايد١٨٨٣٣ ٣٢

٦٦٣٢.٥٤٧.٥٣٢.٥٢٢٥.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥احمد يسري سليمان دمحم١٨٨٣٤ ٤٧

٦٣.٥٣٢٤٩٣٣.٥٢١٤١٦٣٥١٦احمد يوسف دمحم عبدالقادر يوسف١٨٨٣٥ ٣٦

٦٣٣٠.٥٤٧.٥٣١٢٠٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٦.٥السيد خضر السيد ابراهيم١٨٨٣٦ ٣٦.٥

٤٣.٥٣٠٤٧.٥٣٣١٩٠.٥١٥٣١١٦السيد رشدي منير عبدالمجيد١٨٨٣٧ ٣٦.٥

٦٨٣٩٤٦٣٨٢٣٦.٥١٥٣٢.٥١٥جمال علوى سالم دمحم١٨٨٣٨ ٤٥.٥

٤١٣٠٤٥٣٠١٧٧١١٣٠١٥حسن عمر حسن دمحم عمر١٨٨٣٩ ٣١

٤٦.٥٢٥٤٥.٥٣٠.٥١٨٢.٥١٢.٥٣١١٥حسن عيد حسين حسن سليم١٨٨٤٠ ٣٥

٦٠٣٠.٥٤٨٣٠٢١٣.٥١٥.٥٣٠١٥حسين عبدهللا سالم عبدهللا على١٨٨٤١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٦.٥٢١٧١٧٣٢١٥حماد دمحم حماد دمحم عوده١٨٨٤٢ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨١٣.٥٣٠١٥حمدي السيد دمحم سليمان رفاعي١٨٨٤٣ ٣٥.٥

٤٨٢٥٤٥٣٠١٨٤١٢.٥٣٠١٥حمدي سامح حمدي عبداللطيف١٨٨٤٤ ٣٦

٦١.٥٣٤.٥٥٠٣٠٢٢١١٦٣٢١٥.٥خالد رباع سليم رباع١٨٨٤٥ ٤٥

٥٤٣٠٥٠٣٠٢٠٢.٥١٥٣٠١٦خالد وليد ابراهيم دمحم١٨٨٤٦ ٣٨.٥

٥٠.٥٣٠٥١.٥٣٠٢٠٧١٧.٥٣١.٥١٥خضر فوزى جبر اسليم١٨٨٤٧ ٤٥

٤٥.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠١٨٨١٣٢٤.٥١٥رحيم رضا صبرى دمحم عز الرجال١٨٨٤٨ ٣٦.٥
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٤٤٣٠.٥٤٥٣٠١٨٣.٥١٢.٥٣٠١٥زياد صابر منصور حمدان زعرب١٨٨٤٩ ٣٤

٤٣٣٠٤٥٣٠١٨٣.٥١٣.٥٢٣١٥سالم سليمان سالم فارس حسين١٨٨٥٠ ٣٥.٥

٤٤٣٠٤٥٣٠١٨٣١١٣٠١٥سعيد دمحم عبدهللا قطب١٨٨٥١ ٣٤

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٠١٥سيف الدين جمال احميدان سليمان١٨٨٥٢ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢١١٣٠١٥.٥طالل ياسر دمحم بدير غازي١٨٨٥٣ ٤٥.٥

٤٩.٥٣٠٤٦٣١١٩٢.٥١٧.٥٣١١٧.٥عبدالرحمن صابر ازريعى عوده١٨٨٥٤ ٣٦

٦٦٣٠.٥٤٧٣٤.٥٢٢٦١٨٣٤.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن دمحم السيد١٨٨٥٥ ٤٨

٤١٢٣٣٩٣٠١٧٨١٥٣٠١٣.٥عبدالعزيز دمحم دمحم عبدالعزيز شاهين١٨٨٥٦ ٤٥

٤٤.٥٢٦٣٦٢٢.٥١٦١١٢.٥٢٤١٦عبدالكريم دمحم سالم مرشد١٨٨٥٧ ٣٢

٤٣٢٢٤٥٢١١٦٤.٥١٥٢٥١٥عبدهللا ابراهيم دمحم السيد١٨٨٥٨ ٣٣.٥

٦٠٣٠٤٧٣٣.٥٢١٦١٥.٥٣٦١٧عبدهللا دمحم عبدهللا سليمان عابد١٨٨٥٩ ٤٥.٥

٦١.٥٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢١٧١٦٣٦١٦.٥على سليمان دمحم على حميد١٨٨٦٠ ٤٥.٥

٤٢.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٧٨.٥١٢.٥٢٠١٥على دمحم السيد على١٨٨٦١ ٣٥.٥

٤٧.٥٢٦٤٦٣٠١٨٨.٥١٥٢١١٥علي دمحم صباح دمحمابراهيم١٨٨٦٢ ٣٩

١٠٠١٦١٠٣٦١٥٢٠١٥عماد احمد مرتضي الهوارى١٨٨٦٣ ٠

٦٣٣٠٤٨.٥٣٤٢٢٠.٥١٥.٥٣٥١٥.٥عمر سامي سليمان سليمان١٨٨٦٤ ٤٥

٦١٣٠٤٨.٥٣٤٢١٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥عيد دمحم سليم سلمان سليمان١٨٨٦٥ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٥٣١٢٠٦.٥١٥٣٢١٥.٥فارس خضر سليم دمحم نجيب١٨٨٦٦ ٤٥

٤٦.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥١٩٧.٥١٥٣٠١٥فهمي على فهمي على حسن١٨٨٦٧ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٧٣٢٢٠٦.٥١٥.٥٣٣١٥كريم احمد منصور حماد عوده١٨٨٦٨ ٤٥

٥١.٥٢٦٤٥٣٠.٥١٩٨١٥٣٣١٥كريم ايمن ابرهيم دمحم دمحم المتولى١٨٨٦٩ ٤٥

٥٣٣٠٤٦٣٢.٥٢٠٦.٥١٥٣٤.٥١٦.٥دمحم ابراهيم مستجير على على١٨٨٧٠ ٤٥

٤٢٢٦٤٥٣١.٥١٨٩.٥١٥٣٠١٦دمحم احمد فاروق ابراهيم١٨٨٧١ ٤٥

٦٩.٥٣١٤٦.٥٣٨.٥٢٣١١٥٣٦١٥.٥دمحم الحنفي علي حنفي١٨٨٧٢ ٤٥.٥

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٧١٥٣١١٥دمحم السيد رمضان دمحم عبدالعزيز١٨٨٧٣ ٤٥

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٤١٧.٥دمحم العزازى احمد العزازى دمحم١٨٨٧٤ ٤٥

٦٤٣٠٤٧٣٥٢٢٥١٥.٥٣٤١٦دمحم بشير علوي احمد١٨٨٧٥ ٤٩

٤٧.٥٢٥.٥٤٩٣٠١٩١١٥٣١.٥١٥.٥دمحم بالسى سليمان دمحم احمد١٨٨٧٦ ٣٩

٤٥٣٠٤٦.٥٣٠١٨٨.٥١٢.٥٣٠١٣دمحم حماده ابراهيم احمد عرفه١٨٨٧٧ ٣٧

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٧.٥١٥٣١١٧دمحم حميدان سليمان دمحم حميدان١٨٨٧٨ ٤٧.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٥.٥١٧.٥دمحم خالد عبدالعظيم عمر خطاب١٨٨٧٩ ٤٥

٤١.٥٢١.٥٤٥٢١.٥١٦٦.٥١٢.٥٢٥١٥دمحم درويش حسن سالم١٨٨٨٠ ٣٧
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٤٦٣٠٤٥٢٣.٥١٨٩.٥١٥٣٠١٦دمحم سعيد السيد على١٨٨٨١ ٤٥

٦٠٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٦١٥٣١.٥١٥دمحم سالم سليمان دمحم سليمان١٨٨٨٢ ٤٥.٥

٥٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٥٣٣.٥١٦دمحم سلمان حماد عوده١٨٨٨٣ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٠٢٠٢١٣٣٣.٥١٦.٥دمحم سلمان سعيد سلمان سعيد١٨٨٨٤ ٤٥

٥١٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥٣٠١٦دمحم سليمان ابراهيم سليمان١٨٨٨٥ ٤٥

٤٦.٥٢٦٤٥٣٠١٨٦١٥٣٠.٥١٥.٥دمحم سليمان جمعه افهيد١٨٨٨٦ ٣٨.٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥٣١١٧دمحم سليمان دمحم السيد١٨٨٨٧ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٥٣٠.٥١٦.٥دمحم صالح دمحم دمحم المتولى١٨٨٨٨ ٤٥

٧٣٣٨٤٥٣٥٢٤٢١٥٣٥.٥١٧دمحم عبدالعزيز عويضه سليمان سالم١٨٨٨٩ ٥١

٥٠٣٠٣٨٣٠١٩٣.٥١٥٣٠١٦.٥دمحم عماد السيد يوسف ابراهيم١٨٨٩٠ ٤٥.٥

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠١٩٧.٥١٢.٥٣٤.٥١٥دمحم دمحم السيد على دمحم١٨٨٩١ ٣٨

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨١٥٣٠١٥دمحم محمود محمود السيد عليوه١٨٨٩٢ ٤٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٣١٥٣٥.٥١٦دمحم هاني طاهر عبدهللا بازينه١٨٨٩٣ ٤٥

٥٤.٥٣٣.٥٤٥٣٣٢٠٠.٥١٣٣١.٥١٥محمود ابراهيم سالم احمد١٨٨٩٤ ٣٤.٥

٤٨٣٠٤٥٣١١٩٩١٦٣٠١٥.٥محمود سليمان دمحم على دمحم١٨٨٩٥ ٤٥

٦٧٣٧٤٥٣١.٥٢٢٦١٥٣٦١٦.٥محمود ممدوح سالم دمحم سليمان١٨٨٩٦ ٤٥.٥

٥٤٣٢٤٥٣١٢٠٧١٣.٥٣٥١٦.٥وليد عبدالسالم سليمان فارس حسين١٨٨٩٧ ٤٥

٤٨٢٥.٥٤٥٣١.٥١٨٥.٥١٦٣٤.٥١٥.٥يوسف ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم١٨٨٩٨ ٣٥.٥

٤٤.٥٢٥.٥٤٥٣٠١٨١١٣.٥٣٠.٥١٥يوسف عوده سلمى حسن مراحيل١٨٨٩٩ ٣٦

٤٦.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢٠١.٥١٥.٥٣٠.٥١٧يوسف دمحم جابر دمحم احمد١٨٩٠٠ ٤٥

٦٠٣٠٤٧.٥٣٧.٥٢٢٠١٥٣١١٦.٥يوسف دمحم شكرى عبدالرحمن١٨٩٠١ ٤٥

٥٠.٥٣٠.٥٤٩٣٠٢٠١١٦٣٠١٥.٥احالم محيسن سعيد محيسن١٨٩٠٢ ٤١

٤٤٢٥٤٥٣٠١٨١.٥١٥٣٠١٥.٥اسراء عبدهللا سالم سليم١٨٩٠٣ ٣٧.٥

٦٠٣٠.٥٤٩٣٤٢١٩١٦٣٣١٥.٥اسماء بركات على دياب عبدالعزيز١٨٩٠٤ ٤٥.٥

٥١٣١٥٠.٥٣٥.٥٢٠٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٥.٥اسماء دمحم ابراهيم دمحم نصر١٨٩٠٥ ٤٠.٥

٥١٣٠٤٨٣٠.٥٢٠٤.٥١٥.٥٣١١٥.٥اسماء دمحم دمحم دمحم عطا١٨٩٠٦ ٤٥

٦٩٣٥.٥٤٨.٥٣٨.٥٢٣٦.٥١٧.٥٣٦١٧اسماء وليد دمحم دمحم١٨٩٠٧ ٤٥

٦٠٣٣.٥٥٠.٥٣٦٢٢٥١٧.٥٣١١٧اماني سليم دمحم سليم اسليم١٨٩٠٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٧٣٧٢١٩١٦.٥٣٣١٥امنيه احمد احمد دمحم على يونس١٨٩٠٩ ٤٥

٤٧.٥٣٠.٥٤٧٣٥.٥١٩٩.٥١٧.٥٣٣١٥اميره سالم دمحم ابراهيم١٨٩١٠ ٣٩

٥١.٥٣١٤٦.٥٣٧.٥٢١١.٥١٧.٥٣٥١٧اميره دمحم عبدالسالم مصطفى ابراهيم١٨٩١١ ٤٥

٦٦٣٤٤٩.٥٣٧٢٣١.٥١٨.٥٣٥.٥١٧.٥اميره هانى عبدالعال ابراهيم١٨٩١٢ ٤٥
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٦٨.٥٣٧.٥٥٤٣٩.٥٢٤٩١٧.٥٣٤.٥١٦.٥ايات دمحم سالمان سالمه١٨٩١٣ ٤٩.٥

٤٨.٥٢٤.٥٤٥٣٦.٥١٩١.٥١٧.٥٣٢.٥١٥ايمان حميدان سليمان دمحم حميد١٨٩١٤ ٣٧

٤٧.٥٣٠٤٥٣٢.٥١٩٠.٥١٦.٥٣١١٥.٥ايمان عبدالقادر ابو هاشم عبد القادر عامر١٨٩١٥ ٣٥.٥

٦٠٣٢٤٨.٥٣٧٢٢٢.٥١٦.٥٣٤١٦ايمان دمحم الحسينى اسماعيل١٨٩١٦ ٤٥

٧٢٣٨٥٤٣٩.٥٢٥٤١٦٣٦١٧.٥ايمان دمحم سالم على سليم١٨٩١٧ ٥٠.٥

٧٢.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٥٦.٥١٧٣٦.٥١٥ايه ابراهيم نصار عطيه١٨٩١٨ ٤٩.٥

٥٣.٥٣٣.٥٥٠٣٠٢١٢.٥١٦٣٤١٦ايه السيد ابراهيم على١٨٩١٩ ٤٥.٥

٤٨.٥٣٠.٥٤٧.٥٣١.٥٢٠٣١٦٣١١٦ايه فرج دمحم سليم سالم١٨٩٢٠ ٤٥

٥١.٥٣٢٤٥.٥٣٠٢٠٤١٥٣٢١٥ايه دمحم ابراهيم دمحم١٨٩٢١ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٧٣٨٢٦٠.٥١٦.٥٣٧١٦.٥بسمله مصطفى عبدالسالم مصطفى١٨٩٢٢ ٥٤

٦٣.٥٣٤.٥٥٢٣٧٢٣٢١٧٣٧١٦بسمه حسن عمار حجاج عمار١٨٩٢٣ ٤٥

٧٤.٥٣٦٥٧٣٨٢٦١.٥١٧.٥٣٧١٦حبيبه سيد احمد دمحم سيد احمد١٨٩٢٤ ٥٦

٦٣.٥٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٢٢.٥١٧٣٥١٥حنان حسن سالم دمحم١٨٩٢٥ ٤٥

٤٩.٥٣٠.٥٤٥٣٦.٥٢٠٩.٥١٦٣٥١٧.٥دينا على دمحم دمحم المتولى١٨٩٢٦ ٤٨

٥٢٣٠.٥٥٢.٥٣٢.٥٢١٤.٥١٧٣٤.٥١٦رانيا سعد عبدالمعطى الشبراوى شعالن١٨٩٢٧ ٤٧

٦٩.٥٣٥٥٢.٥٣٩.٥٢٤١.٥١٦٣٧١٦رحمه ممدوح سليمان عويضه١٨٩٢٨ ٤٥

٧٥.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٥٠١٧٣٨١٦رنا وائل على يوسف دمحم١٨٩٢٩ ٤٧

٦٠٣٠٤٦.٥٣١.٥٢١٣١٦٣٥١٥روضه فرج احمد  فرج مطير١٨٩٣٠ ٤٥

٤٦.٥٣٠.٥٤٥٣١١٩٢١٦.٥٣٣.٥١٥سماح حلمى حسن معن دمحم١٨٩٣١ ٣٩

٦٣.٥٣٧٥١٣٣٢٣٠.٥١٦٣٥١٦سماح دمحم السيد اسماعيل١٨٩٣٢ ٤٦

٦٤٣٦٥٠٣٩٢٣٤.٥١٦.٥٣٥١٥سمر معوض سليمان دمحم١٨٩٣٣ ٤٥.٥

٤٧٣١.٥٤٩٣٠٢٠٢.٥١٦٣٣١٥شمس سليم السيد دمحم سعيد١٨٩٣٤ ٤٥

٦٠٣١٤٨٣٢٢١٦١٥.٥٣٥١٥شيرين فرج دمحم سليمان١٨٩٣٥ ٤٥

٥٢٣٠.٥٤٦.٥٣٠.٥٢٠٤.٥١٧٣١.٥١٦شيماء سمير علي دمحم١٨٩٣٦ ٤٥

٦٣٣٢٥١٣٥٢٢٦١٦.٥٣٦.٥١٥عبير جوده اسليمان سليمان دمحم١٨٩٣٧ ٤٥

٧٢.٥٣٦٥١٣٢.٥٢٣٧١٧٣٥.٥١٧عال عاطف اسليمان سالمان دمحم١٨٩٣٨ ٤٥

٦٨٣٤.٥٤٩٣٢٢٣٢.٥١٦٣٦١٧عال دمحم عطيه دمحم١٨٩٣٩ ٤٩

٦٦.٥٣٨.٥٥٣.٥٣٦٢٤٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٦فاطمه ابراهيم ابراهيم محمود١٨٩٤٠ ٥٠

٤٦٣٠.٥٤٥.٥٣٦.٥٢٠٣.٥١٦.٥٣٠١٥.٥فاطمه حسن دمحم دمحم اسبيتان١٨٩٤١ ٤٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٣٣٨٢٥٨١٦.٥٣٧.٥١٦.٥فاطمه سعيد ابراهيم دمحم سعيد١٨٩٤٢ ٥١

٦٥٣٣٤٧٣٥٢٢٩١٧٣٤١٦فاطمه سليمان سليم رباع مسلم١٨٩٤٣ ٤٩

٦٣.٥٣١٥٠٣٧٢٢٧١٨٣٣١٦فاطمه عبدالحميد احمد دياب ابراهيم١٨٩٤٤ ٤٥.٥
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٦٩٣٤٥٢.٥٣٦.٥٢٤١١٨٣٦١٧.٥لينا ياسر دمحم بدير غازي١٨٩٤٥ ٤٩

٧٢٣٨.٥٤٩٣٧.٥٢٤٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٨ملك احمد ابراهيم دمحم١٨٩٤٦ ٥٠.٥

٦٧٣١.٥٤٨٣٣.٥٢٢٦١٦.٥٣٥.٥١٥منار ابراهيم عيد صباح دمحم١٨٩٤٧ ٤٦

٦٤.٥٣٢.٥٤٩.٥٣٣٢٢٥.٥١٦.٥٣٠١٦.٥منةهللا  سليمان عيد صباح١٨٩٤٨ ٤٦

٤٦٣٠٤٦.٥٣٠.٥١٩٨١٥.٥٣٠١٥.٥منةهللا سليمان دمحم سليمان دمحم١٨٩٤٩ ٤٥

٥٢٣٤.٥٥٠٣٢٢١٣.٥١٦٣١.٥١٦.٥منةهللا محمود السيد دمحم١٨٩٥٠ ٤٥

٦٣٣٤٤٦.٥٣٢.٥٢٢٢١٦.٥٣٣١٥.٥منه محمود محمود السيد عليوه١٨٩٥١ ٤٦

٥٣.٥٣٣.٥٤٥.٥٣١٢٠٨.٥١٧٣٣١٧منى السيد سالمان سلمى١٨٩٥٢ ٤٥

٦٣.٥٣٣٥١.٥٣٧.٥٢٣٠.٥١٧٣٣.٥١٦منى السيد عواد جمعه حميد١٨٩٥٣ ٤٥

٧٦.٥٤٠٥٤.٥٣٩٢٦٨١٧.٥٣٥١٧منى سليمان عبدالمحسن سليم١٨٩٥٤ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٣.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٧.٥٣٥١٦مها ابراهيم النحاس زيدان١٨٩٥٥ ٥٦

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٧١٨.٥٣٨.٥١٧ميسون راحيل على دمحم حسين١٨٩٥٦ ٦٠

٧٠.٥٣٥٤٩٣٩٢٤٥١٨٣٦.٥١٦نجوى دمحم محمود عوض١٨٩٥٧ ٥١.٥

٧٥٤٠٥٩٣٩٢٧٢١٨.٥٣٤١٧.٥ندى سليمان دمحم عبدالعال سليمان١٨٩٥٨ ٥٩

٦٨.٥٣٧.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٤١٨.٥٣٤.٥١٦ندى عطا هللا زيتون دمحم غندور١٨٩٥٩ ٥٦

٦٢.٥٣١.٥٤٨.٥٣٠٢٢٣.٥١٨٣٤.٥١٧.٥ندى دمحم حسين حسن مسلم١٨٩٦٠ ٥١

٧٠٣٨٥٦٣٤٢٥٢١٧.٥٣٧١٦نرمين اسامه سليمان عويضه١٨٩٦١ ٥٤

٧٥٣٩.٥٥٦.٥٣٦٢٦٦١٦.٥٣٣.٥١٥.٥نرمين ضيف هللا حسين سالم١٨٩٦٢ ٥٩

٥٣٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٥.٥١٨٣٠١٧نسمه حسين احمد حسين١٨٩٦٣ ٤٥

٧٤٤٠٥٩٣٩.٥٢٧١.٥١٨٣٦١٧نسمه عبدالناصر سليمان عابد سليمان١٨٩٦٤ ٥٩

٦٠٣٠٤٨٣١.٥٢١٧.٥١٨٣٠.٥١٧نسمه عيد دمحم حسن مراحيل١٨٩٦٥ ٤٨

٤٩.٥٣٠٤٨.٥٣٠١٩٢١٨.٥٣٠١٧.٥نهى حمدى عبدالفتاح ابراهيم١٨٩٦٦ ٣٤

٤٣.٥٣٠٤٦٣٠١٩٤.٥١٨.٥٢٤.٥١٥نورا اسليم سويلم مسلم١٨٩٦٧ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢١٧١٨٣٠.٥١٧.٥نورا سالمه دمحم حسن مراحيل١٨٩٦٨ ٤٥

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٣١٨٣١١٥.٥نورا عبدهللا السيد علي١٨٩٦٩ ٤٥

١٢.٥٠١٥١٠٣٧.٥١٨٢٠١٦نورهان على الحسنين ابراهيم ابراهيم١٨٩٧٠ ٠

٦٠٣٠٤٧.٥٣٠٢١٢.٥١٦.٥٣٠.٥١٧.٥نورهان ماهر صبرى دمحم١٨٩٧١ ٤٥

٦٧.٥٣٦٥٢٣٦٢٤٢١٨.٥٣٧.٥١٧نورهان دمحم السيد سليمان سالم١٨٩٧٢ ٥٠.٥

٦١.٥٣٦٥٢٣٤.٥٢٣٥١٨.٥٣٦.٥١٧نورهان يوسف رياض شريف١٨٩٧٣ ٥١

٤٤٣٠٤٥٣٢١٩٦١٩٣١.٥١٥نيفين صبرى سالمان سالم١٨٩٧٤ ٤٥

٥٢.٥٣٣٤٩.٥٣٥.٥٢٢٢.٥١٨٣٢١٧.٥هناء مسلم دمحم سليمان١٨٩٧٥ ٥٢

٦٣٣٣.٥٥٣٣٦.٥٢٣٤١٨.٥٣٦١٨والء شعبان عبدالمنعم توفيق١٨٩٧٦ ٤٨
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٤٥.٥٣٠٤٦.٥٣٠.٥١٩٧.٥٠٣٣١٧.٥احمد ابراهيم دمحم نصر٢٢٨٠٧ ٤٥

٤٧٢٥٤٥٣٣١٩٥٠٣٠١٥.٥احمد سعيد عيد حسان٢٢٨٠٨ ٤٥

٤٦٢٥.٥٤٦٣٢.٥١٩٦.٥٠٣٣١٥على عبد الحق عبد السالم مصطفى٢٢٨٠٩ ٤٦.٥

٤٢.٥٢٥٤٥٣٣١٩٠.٥٠٣١١٥فرج دمحم ابراهيم عبيد٢٢٨١٠ ٤٥

٤٣.٥٢٤.٥٤٥.٥٣٤.٥١٩٦٠٣٣١٥دمحم السيد صالح الدين دمحم٢٢٨١١ ٤٨

٥٣٢٥٤٥.٥٣٢.٥٢٠١٠٣٣١٥دمحم طلبه على على٢٢٨١٢ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٦.٥٣٤٢١٠٠٣٣١٥نبيل على دمحم ابراهيم٢٢٨١٣ ٥٠

٦٦٣٠.٥٥١.٥٣٣.٥٢٢٨.٥٠٣٦١٦اسماء السيد دمحم سالمه٢٢٨١٤ ٤٧

٦٢.٥٣٠.٥٥٢٣٣٢٢٦٠٣٧١٦.٥نجفات حسين دمحم البقلولى٢٢٨١٥ ٤٨

٥٣.٥٣١٤٩٣٤٢١٥.٥٠٣٥.٥١٥هويدا دمحم سليملن السيد حسن٢٢٨١٦ ٤٨

٤٠٣٠٤٦.٥٣٠.٥١٩٢١٦٣١.٥١٥احمد دمحم عيد حسن٢٢٩٩٤ ٤٥
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القنطرة غرب  األمانى االعداديةاالدارة المدرسة
٤٢٣٠٣٧٣٠١٨٤١٢.٥٣٠.٥١٥حسام فايد فرحات عبده١٨٩٧٧ ٤٥

٤٥.٥٢٥٣٦٣٠١٧٣١٣٣٠١٥حسن احمد عبدالفتاح دمحم١٨٩٧٨ ٣٦.٥

٤٢٢٣.٥٤٥.٥٢٠.٥١٦٦.٥١٣.٥٢٤١٥سليم دمحم سليم سالمة١٨٩٧٩ ٣٥

٥٠.٥٢٥٤٥٣٠١٩٥.٥١٥.٥٢٥١٥عبدالرحمن احمد علي علي دمحم١٨٩٨٠ ٤٥

٥١.٥٢٤.٥٤٦٣٠١٩١١٥.٥٢٦١٥هشام حسين السيد دمحم صبيحى١٨٩٨١ ٣٩

٤٠٢٣٣٨٢٢.٥١٥٧١٢٣٠١٢.٥وليد محمود رمضان متولى دمحم١٨٩٨٢ ٣٣.٥

٥٤.٥٢٦٤٦.٥٣٠١٩٥.٥١٦٢٥١٥اسماء احمد عبدهللا السيد١٨٩٨٣ ٣٨.٥

٤١٢٦٤٧.٥٣٠١٩٢.٥١٥٢٥١٥اسماء هشام صالح دمحم السيد١٨٩٨٤ ٤٨

٧٨٣٧٥٦.٥٤٠٢٦٨١٨.٥٣٢١٥االء عبدهللا حسانين عبدالرحمن١٨٩٨٥ ٥٦.٥

٥٤.٥٣١.٥٥٤.٥٣٦٢٢٥١٥.٥٣٢١٥دعاء دمحم معالي عليان معالي١٨٩٨٦ ٤٨.٥

٦٦.٥٣١.٥٥٤.٥٣٥.٥٢٣٦١٥.٥٣٠.٥١٥دينا شحته سالم سويلم١٨٩٨٧ ٤٨

٧٢٣٥٥٦٣٦٢٤٧١٥.٥٣٠.٥١٥رنا اسماعيل إبراهيم إسماعيل حسن١٨٩٨٨ ٤٨

٥٢٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢١١١٥.٥٣٠١٥ريهام سليمان دمحم متولى١٨٩٨٩ ٤٥

١٣.٥١٠١٨.٥١٠.٥٦٧.٥٣١٠٢.٥سعاد السيد عبدهللا سالم جميعان١٨٩٩٠ ١٥

٦٩.٥٣٠٥٤٣٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٠.٥١٥سماح صديق عبدالكريم الحسينى١٨٩٩١ ٤٧

٦٩٣٠٥٤.٥٣٤.٥٢٣٥١٦٣٠١٥شروق السيد سالم سليمان١٨٩٩٢ ٤٧

٤٧٣٠٤٦٣١.٥٢٠١١٥٣٠١٥شرين سليمان سالم سليم١٨٩٩٣ ٤٦.٥

٧٦٣٧.٥٥٨٤٠٢٧٠١٧٣٣١٧.٥فرح عبدهللا حسانين عبدالرحمن١٨٩٩٤ ٥٨.٥

٥٥٢٥.٥٤٧.٥٣٢٢٠٨١٧.٥٣٠١٥ماريه حسين عبدالرحمن حسين١٨٩٩٥ ٤٨

٤٩.٥٢٤.٥٤٩.٥٣٢٢٠٠.٥١٥٣٠١٥مريم وحيد سليمان سالم١٨٩٩٦ ٤٥

٦١٣٠٥٠.٥٣٥٢٢٥.٥١٥.٥٣١١٦منيره دمحم عطوه عبدالرحمن١٨٩٩٧ ٤٩

٥٣٢٦٤٩.٥٣٢.٥٢٠٦١٥٣٠١٥.٥ندى دمحم السيد عبدالعال سليمان١٨٩٩٨ ٤٥

٥٠٣٠٤٩.٥٣٣٢٠١١٢.٥٣٠١٥.٥نرمين ابراهيم سالمة سليمان١٨٩٩٩ ٣٨.٥

٥٥.٥٣٠٥٠٣٠.٥٢١٥.٥١٥٣٠.٥١٦.٥نورة دمحم عبدالمنعم دمحم١٩٠٠٠ ٤٩.٥

٦٨٣٠٥٠٣٥٢٣١١٥٣٣١٥.٥نورهان حسن دمحم حسن١٩٠٠١ ٤٨

٦٠.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢١٥١٥٣٠.٥١٥.٥هانم دمحم صالح عزازى١٩٠٠٢ ٤٥

٦٠٣٠٤٩٣٠.٥٢٢١.٥١٥٣٢١٥هدى شرويد السيد سليم١٩٠٠٣ ٥٢

٥٢٣٠٤٥.٥٣٢٢١٠.٥١٦٣١.٥١٥هند دمحم مبارك منصور مبارك١٩٠٠٤ ٥١

٤٩.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٠٦١٥٣٣١٥.٥وردة دمحم سليمان سالمة١٩٠٠٥ ٤٨

٥١.٥٢٦٤٦.٥٣٣.٥٢٠٦.٥٠٣٤١٥احمد عبدالحكيم دمحم على٢٢٨١٧ ٤٩

٥٠.٥٣٠٤٧٣٢.٥٢٠٩٠٣٤١٥دمحم على سالم داود٢٢٨١٨ ٤٩
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القنطرة غرب  السموح تعليم أساسي عاالدارة المدرسة
٦٧.٥٣٠٤٦٣٤.٥٢٢٣١٥.٥٣٥١٦.٥ابراهيم حسن على عطيه١٩٠٠٦ ٤٥

٧٤.٥٣٣٥١٣٧.٥٢٤١.٥١٦٣٥.٥١٨ابراهيم سعيد سليمان سلمان١٩٠٠٧ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٦.٥٥٠٤٠٢٥٧١٧٣٧.٥١٥.٥ابراهيم عياده مسلم عياده١٩٠٠٨ ٥٤

٧٥.٥٣٦٥٤٣٩.٥٢٦١١٦.٥٣٦.٥١٦.٥ابراهيم دمحم سالم عبدالمانع كريم١٩٠٠٩ ٥٦

٦٦٣١.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٤.٥١٥احمد سليم عبدالفتاح عطيه١٩٠١٠ ٤٥

٥٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٠٦١٥٣٣.٥١٦احمد عبدالحكيم عبدالغفار حسنين١٩٠١١ ٤٥

٤٩.٥٢٥٤٥٣٠١٩٤.٥١٣٣٣١٥احمد عيد ارشيد عيد راشد١٩٠١٢ ٤٥

٦٥٢٢٤٥٣٠٢٠١.٥١٦.٥٣٢.٥١٥احمد مدحت عبدالرازق حسنين١٩٠١٣ ٣٩.٥

٦٠٢٥٤٥٢٣١٩٠١٦٣٧.٥١٥ايهاب سعيد دمحم سليمان١٩٠١٤ ٣٧

٥٣٢٥.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٦.٥٣٢.٥١٥.٥خالد محمود دمحم سالم١٩٠١٥ ٤٥

٧٣.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٢٢٣٣١٦.٥٣٦.٥١٥.٥خضر السيد خضر دمحم دمحم١٩٠١٦ ٤٨.٥

٥٣٢٤.٥٤٥٣٠١٩٣.٥١٥٣٥١٥.٥طارق عبدالمنعم سليم دمحم١٩٠١٧ ٤١

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٢١٨عبدالرحمن ابراهيم امين السيد١٩٠١٨ ٤٥.٥

٧٦.٥٣٧٥٥.٥٤٠٢٦٧١٦٣٤.٥١٦.٥عبدالرحمن ابراهيم سالم عبدالمانع١٩٠١٩ ٥٨

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٢.٥١٧عبدالرحمن سعد دمحم نصرهللا١٩٠٢٠ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢١٧١٧.٥٣٢.٥١٥عبدالرحمن محمود دمحم سليمان١٩٠٢١ ٤٥

٧٤.٥٣٥٥٣٣٥٢٥٢.٥١٦.٥٣٧١٥عمرو اشرف السيد دمحم١٩٠٢٢ ٥٥

٦٦٣٠.٥٤٥٣٣٢١٩.٥١٦٣٣١٥فايز سعيد فايز نصار ابراهيم١٩٠٢٣ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٢٤.٥٢٠٩١٣.٥٣٢.٥١٦دمحم احمد طلبه عزت سعداوى١٩٠٢٤ ٤٦

٦٠٢٣.٥٤٥٢٤.٥١٩٨١٥.٥٣١.٥١٦دمحم سالم عيد سالم عيد١٩٠٢٥ ٤٥

٦٣٣٠.٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٦.٥٣٣.٥١٦.٥دمحم صابر عبدالعزيز حسن١٩٠٢٦ ٤٨

٥٣.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٤١٦.٥٣٣.٥١٦دمحم صابر دمحم دمحم حسنين١٩٠٢٧ ٤٥

٥٠.٥٣٠.٥٣٨٢٢.٥١٨٢١٧٣٢.٥١٥.٥دمحم عبدالحكيم عبدالغفار حسنين١٩٠٢٨ ٤٠.٥

٧٢٣٨.٥٥٣٣٦٢٤٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥دمحم محمود دمحم مصطفى١٩٠٢٩ ٤٥.٥

٤٥٣٢٣٨.٥٢٢.٥١٨٣١٦٣٠١٥.٥دمحم مسلم ارشيد عيد١٩٠٣٠ ٤٥

٤٦٣١٣٥.٥٣٠١٧٩.٥١٦٣١.٥١٥.٥دمحم ممدوح شحته اسماعيل١٩٠٣١ ٣٧

٤٩٣٢٤٥٢٢.٥١٩٤١٥.٥٣١.٥١٥.٥محمود حسن دمحم حسن١٩٠٣٢ ٤٥.٥

٤٧٣٠٣٨٣٠١٩٠١٥.٥٣٠.٥١٥.٥محمود دمحم محمود دمحم١٩٠٣٣ ٤٥

٦١.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٤.٥١٥.٥مصطفى على دمحم دمحم راشد١٩٠٣٤ ٤٥

٧٣٣٧.٥٥١٣٨٢٥٥١٧٣٤١٥.٥اسراء سليمان سويلم سلمان١٩٠٣٥ ٥٥.٥

٦٠٣٤٤٥.٥٣٦٢٢١١٧٣١.٥١٥.٥اسماء ابراهيم دمحم على١٩٠٣٦ ٤٥.٥
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٦٣.٥٣٤٤٥.٥٣٧٢٢٨١٦.٥٣٥١٥.٥اسماء خالد حسن دمحم١٩٠٣٧ ٤٨

٧٧.٥٣٨٥٦.٥٣٩.٥٢٦٨١٦.٥٣٦.٥١٥.٥اسماء فهد خليل عبدالعزيز١٩٠٣٨ ٥٦.٥

٥٠٣٢٤٥٣٠.٥٢٠٣١٦.٥٣٠.٥١٥.٥اسماء دمحم ابراهيم دمحم مصطفى١٩٠٣٩ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٦.٥٤٨٣٥.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٥١٥.٥اسماء موسى سليمان عبدالحافظ١٩٠٤٠ ٤٨

٥٤٣٥.٥٤٥٣١.٥٢١٢١٦.٥٣٠١٥.٥االء جمعه سليمان احمد١٩٠٤١ ٤٦

٦٧.٥٣٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٧٣٤.٥١٥ايمان سالم صبرى عبدهللا١٩٠٤٢ ٤٦

٦٩٣٤٤٧٣٩.٥٢٣٨١٦٣١١٦ايه ابراهيم دمحم ابراهيم١٩٠٤٣ ٤٨.٥

٧٠٣٦٥٥.٥٣٩٢٥٧.٥١٧٣٦.٥١٦بسمه دمحم سليمان ناصر ابراهيم١٩٠٤٤ ٥٧

٤٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠١٩٧.٥١٦٣٠١٥.٥حنان مصلح عابد ابراهيم١٩٠٤٥ ٤٦.٥

٧٣٣٨.٥٥٠.٥٣٩٢٥٣.٥١٦.٥٣٣.٥١٦دعاء مبروك حسن سليمان١٩٠٤٦ ٥٢.٥

٥٢٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٧١٦٣٠١٦دعاء دمحم جابر عيد سالم١٩٠٤٧ ٤٧.٥

٧٣٣٨.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٤٣١٦.٥٣٣١٦دعاء يحيى السيد مبارك١٩٠٤٨ ٤٨.٥

٤٩٣٣.٥٤٥.٥٣٢٢٠٨١٦.٥٣٢.٥١٦دنيا عادل عبدالسالم دمحم١٩٠٤٩ ٤٨

٧١٣٤٥٠٣٦.٥٢٣٧١٦.٥٣٦١٦.٥دنيا دمحم سعيد ابراهيم١٩٠٥٠ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٣.٥٥٠٣٦٢٣٣.٥١٦٣٤.٥١٧.٥رحمة ابراهيم اسماعيل السيد دمحم١٩٠٥١ ٤٦.٥

٦٣.٥٣٣.٥٤٥٣١.٥٢٢٣١٦.٥٣٤.٥١٥.٥رحمة عيد درويش عبدهللا١٩٠٥٢ ٤٩.٥

٧٩٣٦.٥٥٧٣٩٢٧١١٧٣٤.٥١٦.٥رحمه دمحم شحاته عبدالحافظ١٩٠٥٣ ٥٩.٥

٥٠.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩٢١٥.٥٣٣.٥١٥رسميه جمعه غصين دمحم١٩٠٥٤ ٤٥

٧٢٣٥٥٢.٥٣٥٢٤٣١٦٣٧.٥١٦رهف خليل عطية دمحم١٩٠٥٥ ٤٨.٥

٧٣٣٧.٥٥٨٣٨٢٦٣.٥١٥٣٧١٦.٥روان سعيد احمد سالم١٩٠٥٦ ٥٧

٦٩٣٠٤٧.٥٣٢.٥٢٢٤١٦.٥٣٤١٥.٥روان محمود دمحم سليمان سالم١٩٠٥٧ ٤٥

٧٢٣٦.٥٥٦٣٥.٥٢٥٢.٥١٥٣٤١٨.٥ريم بدرى فرج حسونه١٩٠٥٨ ٥٢.٥

٥٥.٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩٨١٥٣٥١٦زينب شريف حسن حسن١٩٠٥٩ ٤٥

٧٥٣٧٥٣٣٨.٥٢٥٥.٥١٧٣٦١٦.٥ساره صباح عوده سليمان١٩٠٦٠ ٥٢

٦١.٥٣١٤٧.٥٣٠٢١٥.٥١٧٣٧١٧.٥ساره وليد سليمان علي ابراهيم١٩٠٦١ ٤٥.٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٣.٥٢١٤.٥١٦٣٨١٦سناء سالم صالح جمعه١٩٠٦٢ ٤٥.٥

٤٥٣٠٤٥٢١١٨٦١٦٣٣١٥سهيله دمحم عبدالرحمن احمد خليل١٩٠٦٣ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٣١٦٣٦١٦.٥شهد دمحم سليمان على ابراهيم١٩٠٦٤ ٤٩.٥

٦٢٣٣.٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٦٣٧١٦.٥شيرين سالمه سعد سالم١٩٠٦٥ ٤٧

٦١٣١.٥٤٥٢١.٥٢٠٦.٥١٦٣٥.٥١٦شيماء خالد مقبول دمحم سالم١٩٠٦٦ ٤٧.٥

٦٤٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٦١٦شيماء على دمحم سليمان١٩٠٦٧ ٤٨

٧٢٣٥٥١٣٢.٥٢٤١١٦.٥٣٨١٦شيماء دمحم تهامى سليمان١٩٠٦٨ ٥٠.٥
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٥٢.٥٣١٤٥٣٠٢٠٣.٥١٥.٥٣٤١٥عائشه جمال سالم سليمان١٩٠٦٩ ٤٥

٧٠.٥٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٩١٦.٥٣٦١٥عبير دمحم سليم سالم١٩٠٧٠ ٤٩

٧٠٣١٤٨٣٠٢٢٤.٥١٦٣٦١٦عال عبدالحكيم عبدالغفار حسنين١٩٠٧١ ٤٥.٥

٧٠٣٣.٥٤٧.٥٣٠٢٢٨١٦.٥٣٦.٥١٥.٥فاطمه ابوزيد دمحم محسن١٩٠٧٢ ٤٧

٥٤.٥٣١٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٦.٥١٥.٥فاطمه رجب على ابراهيم١٩٠٧٣ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٦٠٤٠٢٧٦.٥١٦.٥٣٧١٥.٥فاطمه عبدهللا مبارك احمد مبارك١٩٠٧٤ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٧٥٦.٥٣٩٢٦٠.٥١٦٣٣.٥١٦كنزى حسين درويش سالم١٩٠٧٥ ٥٣.٥

٧٩.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٧١٥.٥٣٧.٥١٦مريم ممدوح دمحم سالمان١٩٠٧٦ ٥٩

٧٨٣٥٥٣.٥٣٥٢٦٠١٥.٥٣٧١٦مريم هانى حسن دمحم سالم١٩٠٧٧ ٥٨.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٨١٥.٥٣٧١٥.٥مريم يحيى عبدالفتاح عطيه دمحم١٩٠٧٨ ٤٩

٧٧٣٧٥٢.٥٣٨٢٥٩.٥١٥٣٦.٥١٦ملك محمود حسن درهوس١٩٠٧٩ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٥٣٧.٥٢٤٧.٥١٦٣٤.٥١٥.٥منه طارق ربيع دمحم يونس١٩٠٨٠ ٥٠

٥٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٥.٥٣٢١٥.٥منى اكرامي سعيد نافع عوده١٩٠٨١ ٤٥

٦٣٣٠٤٥٣٣٢١٧١٥.٥٣٦.٥١٥.٥مى البدرى السيد دمحم علي١٩٠٨٢ ٤٦

٧٥٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٧١٥.٥ندى السيد حسين دمحم دمحم١٩٠٨٣ ٤٧.٥

٧٧٣٩٥٧٣٩٢٦٩١٦٣٧١٦ندى خالد سليم عطيه دمحم١٩٠٨٤ ٥٧

٧٥٣١.٥٤٧.٥٣٢٢٤٠١٥.٥٣٥١٥.٥هاجر غريب عبدالمنعم السيد١٩٠٨٥ ٥٤

٧٦٣٣.٥٥٤٣٧٢٤٨١٥٣٦.٥١٥.٥هبه عادل دمحم ابراهيم١٩٠٨٦ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٠٤٧٣٠١٩٤١٥.٥٣١١٥.٥ورده دمحم حامد دمحم  ابراهيم١٩٠٨٧ ٣٣.٥

٦٧٣٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٥٣٦١٥.٥وفاء سالم دمحم سليمان١٩٠٨٨ ٥١.٥

٧٨٣٥.٥٥٦.٥٣٧.٥٢٦٦.٥١٥.٥٣٦١٥.٥ياسمين ماهر سعيد سالمه١٩٠٨٩ ٥٩
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القنطرة غرب  الرياض االعدادية االدارة المدرسة
٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٣.٥١٥٣٤.٥١٥ابراهيم حسان سالمة سويلم١٩٠٩٠ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٥٣٤١٥ابراهيم دمحم خضر دخل هللا١٩٠٩١ ٤٥

٤٧٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٣.٥٣٠١٥احمد السيد دمحم السيد السيد١٩٠٩٢ ٣٦.٥

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٣.٥١٥٣١.٥١٦احمد سعيد دمحم موسى١٩٠٩٣ ٤٥.٥

٦٠٣٠٣٧٣٠٢٠٢.٥١٥.٥٣٤.٥١٦احمد سليمان سليم سالم١٩٠٩٤ ٤٥.٥

٧٢.٥٣٧.٥٥٢٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٥١٥.٥احمد سمير ضمرانى دمحم علي١٩٠٩٥ ٥١

٥٤٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٣٤١٦احمد عيسى احمد عيسى١٩٠٩٦ ٤٥

٥١.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٨٨.٥١٥.٥٣١١٥احمد فرج اسليم سليم رفيع١٩٠٩٧ ٣٨.٥

٥٣.٥٣٠٣٦٣٠١٨٨.٥١٣٣٧.٥١٥احمد دمحم اسماعيل حسين١٩٠٩٨ ٣٩

٦٦.٥٣٠٤٥٣١٢١٩١٥٣٣.٥١٥احمد دمحم بهيج راشد عبدالعزيز١٩٠٩٩ ٤٦.٥

٤٩٣٠٤٥٣٠١٩٩١٥٣٢١٥احمد دمحم تايه احمد نصر١٩١٠٠ ٤٥

٤٦.٥٢٥٤٥٣٠١٩١.٥١٥.٥٣٢١٦.٥احمد دمحم سالم اسليم١٩١٠١ ٤٥

٤٣.٥٢٢٤٥٣١١٧٨١٥٣١١٥.٥احمد دمحم محمود حسن١٩١٠٢ ٣٦.٥

٧١.٥٣٨.٥٥٦٣٧.٥٢٤٨.٥١٥.٥٣٦١٨احمد محمود خليفه تكرونى١٩١٠٣ ٤٥

٦٠٣٠.٥٥٠.٥٣١.٥٢١٩.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥احمد مسعد عبدهللا حميده١٩١٠٤ ٤٧

٥٤٣٠٥١٣١٢١١١٥.٥٣٥.٥١٧احمد نصر عوده مسلم١٩١٠٥ ٤٥

٤٣.٥٢٢٤٦.٥٣٠١٨٧١٥.٥٣٤.٥١٦.٥اسالم  دمحم دمحم اسماعيل١٩١٠٦ ٤٥

٦٦.٥٣٤٥٣٣٤.٥٢٣٣١٥.٥٣٦.٥١٦اسالم فتحى حماد حسن دمحم١٩١٠٧ ٤٥

٤٨٢٣.٥٤٥٣٠١٩١.٥١٦٣١١٥.٥اسليم فرج سليم سالم١٩١٠٨ ٤٥

٥٢.٥٢٢٤٧٣٠١٩٦.٥١٦٣١.٥١٦اسماعيل مسلم اسماعيل حسن١٩١٠٩ ٤٥

٤٨.٥٢٣٤٧٣٠١٩٥.٥١٦٣١.٥١٨.٥اشرف سليمان خضر دخل هللا١٩١١٠ ٤٧

٧٠.٥٣٤٥٦٣٥٢٤٨١٦٣٥١٦االمير احمد على عبدالرازق١٩١١١ ٥٢.٥

٥٥٣٠٥٢٣٠٢١٢١٥.٥٣٤.٥١٦.٥السيد نصر االسيد احمد على١٩١١٢ ٤٥

٦١.٥٣١.٥٥٢٣٠.٥٢٢٠.٥١٥.٥٣٤.٥١٦انس اشرف شعيب عبدالرازق١٩١١٣ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٩.٥٣٠٢٠٨١٥٣٣١٥.٥خالد ابراهيم دمحم موسى خالف١٩١١٤ ٤٦

٤٥٢٣.٥٤٥٢٣١٨١.٥١٥.٥٣٣١٦.٥خالد دمحم حسين عودة سعيد١٩١١٥ ٤٥

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٥.٥١٦٣٢١١سالم سالمان سالم عابد١٩١١٦ ٤٥.٥

٤٨٢٤٤٥٣٠١٨٦١٥٣٤.٥١٥عامر دمحم اعمير عامر١٩١١٧ ٣٩

٤١٢٣٤٦٣٠١٧٨١٦٣٠١٥عبدالرحمن جمعه جاد خليل١٩١١٨ ٣٨

٦٥٣٠٤٧.٥٣٣.٥٢٢٦.٥١٦.٥٣١.٥١٧.٥عبدالكريم فرج سالمة فرج١٩١١٩ ٥٠.٥

٦٩٣٥٥٥.٥٣٥٢٤٥١٥.٥٣٥١٧عبدهللا عبدالفتاح وهبه دمحم احمد١٩١٢٠ ٥٠.٥
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٦٢٣٠٤٨.٥٣٠٢٢٠.٥١٥.٥٣٥.٥١٧عبدهللا مهدى فايز حسن١٩١٢١ ٥٠

٥٣٢٤.٥٥١.٥٣٠٢٠٨١٥.٥٣٢.٥١٦عثمان انور عثمان عبدالغفار١٩١٢٢ ٤٩

٦٨.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٥١٥٣٥.٥١٦عالء عبدالمنعم حمد عابد١٩١٢٣ ٥٠

٦٨.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٢.٥٢٤٠.٥١٥.٥٣٤.٥١٥.٥على اسامه عبدهللا على دمحم١٩١٢٤ ٥٣.٥

٤٠٢١.٥٣٥٢١.٥١٥٧.٥١٥٣١١٢.٥على عادل عبدهللا حسن١٩١٢٥ ٣٩.٥

٦٠٣٠٣٧٢٥.٥١٩٧.٥١٦٣٠.٥١٦عمر ابراهيم مرزق ضيف هللا١٩١٢٦ ٤٥

٧٠٣٢٤٥٣١٢٢٧١٦٣٦.٥١٥عياد عطيه عياد عوده١٩١٢٧ ٤٩

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣٥١٥فارس السيد دمحم السيد سالم١٩١٢٨ ٤٦

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣١.٥١٥فيصل سعيد ارفيع سليمان راشد١٩١٢٩ ٤٩

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٣١٢٢٥.٥١٦.٥٣٣.٥١٥دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٩١٣٠ ٥١.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم احمد صالح محمود١٩١٣١ ٤٦

٦٦.٥٣٥.٥٤٦٣٥٢٣٦١٦٣٢١٥دمحم احمد دمحم حسين١٩١٣٢ ٥٣

٦٨٣٥.٥٥٢٣٠٢٣٧١٥٣٤.٥١٦دمحم السيد اسليم عوده سعيد١٩١٣٣ ٥١.٥

٤٤٢٥٤٥٣١١٩٠١٥٣٠.٥١٧دمحم جمعه سليمان على١٩١٣٤ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٥١٥٣٣١٥دمحم حسام دمحم ابوساطى١٩١٣٥ ٤٦.٥

٧٢٣٦.٥٥٧٣٧٢٥٩١٥.٥٣٥.٥١٥دمحم خالد محمود دمحم حسن١٩١٣٦ ٥٦.٥

٤٣٣٠٣٧.٥٣٠١٨٥.٥١٥.٥٣١١٥دمحم سالم سالمه دمحم١٩١٣٧ ٤٥

٦٣.٥٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٩١٥.٥٣٠١٥دمحم سليم شحاته دمحم مصطفى١٩١٣٨ ٤٧.٥

٧١.٥٣٤٤٥٣٦٢٤٣.٥١٥٣٦١٥دمحم سليمان عبدهللا زياده مسلم١٩١٣٩ ٥٧

٦٢٢٥.٥٤٥٢٦٢٠٣.٥١٥٣٦١٥دمحم عبدالرازق حمد عابد دمحم١٩١٤٠ ٤٥

٥١٢٤٤٥٢٢١٨٧.٥١٥.٥٣٤.٥١٥دمحم عبدالعال حسين دمحم حسين١٩١٤١ ٤٥.٥

٧٥.٥٣٧٤٩٣٧٢٥٣١٥.٥٣٥.٥١٥دمحم عدلى حامد سالمان١٩١٤٢ ٥٤.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٦٣٤١٥.٥دمحم عصام السيد دمحم١٩١٤٣ ٥٣.٥

٦٥.٥٣٠٥٢٣٢٢٣٠.٥١٥٣٧١٧.٥دمحم موسى اعمير  عامر موسى١٩١٤٤ ٥١

٦٤.٥٣٤٥٥٣٠٢٣٣١٥٣٨.٥١٥.٥دمحم ياسر دمحم دمحم سليمان١٩١٤٥ ٤٩.٥

٦٣٣٣.٥٥١٣٣.٥٢٢٧١٥٣٥.٥١٥.٥دمحم يوسف السيد احمد على١٩١٤٦ ٤٦

٦٨٣٧٤٧.٥٣٠.٥٢٣٦١٥٣٦.٥١٥.٥محمود احمد عبدالعزيز عبدالرحيم١٩١٤٧ ٥٣

٦٦٣٢.٥٥٢٣٤.٥٢٣٩١٥٣٣.٥١٥.٥محمود رمضان سليمان سلمى دمحم١٩١٤٨ ٥٤

٤٩٣٠٤٥٣٢٢٠٥١٣.٥٣٠١٥.٥محمود رمضان عيد سليمان١٩١٤٩ ٤٩

٧٢.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٤.٥١٧.٥٣٤.٥١٧محمود سعد عطيتو مراد١٩١٥٠ ٥٣.٥

٦٦.٥٣٠٥٥.٥٣٤٢٣٢١٥.٥٣٧.٥١٥محمود سليم عودة سليم١٩١٥١ ٤٦

٤٩.٥٢٥.٥٤٦.٥٣١١٩٨١٣.٥٣٤.٥١٥.٥محمود صالح سالم فريج١٩١٥٢ ٤٥.٥
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٤٥.٥٣٠٥١٣٣٢٠٩.٥١٥٣٣.٥١٦محمود عرفات غريب السيد١٩١٥٣ ٥٠

٦٣٣٠٥٣٣٤٢٣٣١٥٣٣.٥١٦.٥محمود عيد غريب السيد١٩١٥٤ ٥٣

٦٧٣٠.٥٥٥.٥٣٧٢٤١١٥٣٦١٦.٥مصطفى سعيد عطيتو مراد عثمان١٩١٥٥ ٥١

٦٢.٥٣٠٥٣.٥٣٢٢٢٨.٥١٥٣٤١٥.٥منصور ابراهيم حسين عبدالقادر١٩١٥٦ ٥٠.٥

٦٥٣٠٥٦.٥٣٠٢٣٠١٥٣٦١٦.٥يوسف اسماعيل حسن دمحم دمحم١٩١٥٧ ٤٨.٥

٦٧٣٠٥٧٣٣٢٣٨١٥٣٨١٧يوسف السيد عبدالسالم نصار١٩١٥٨ ٥١

٦٠٣٠٥٤.٥٣١.٥٢٢٤١٥.٥٣٤.٥١٦.٥يوسف سليمان غنيم بشارة١٩١٥٩ ٤٨

٥٢٣٠٥٥.٥٣١٢١٦١٥٣٥.٥١٦.٥يوسف دمحم حسن على سليمان١٩١٦٠ ٤٧.٥

٦٨.٥٣٥.٥٥٦٣٦٢٤٧.٥١٥.٥٣٦١٦.٥يوسف محمود دمحم صالح سعيد١٩١٦١ ٥١.٥

٥٣٢٤٥٥٣١٢١٤١٣٣٠١٦.٥اسراء احمد تايه احمد نصر١٩١٦٢ ٥١

٥٤٢٣.٥٥٦٣١٢١٥.٥١٢.٥٣٥١٧اسراء رزق سعيد رزق سعيد١٩١٦٣ ٥١

٦٣.٥٣٠٤٩٣١٢٢٢١٥٣٥.٥١٦.٥اسراء سالمان اسليم زويد١٩١٦٤ ٤٨.٥

٦٤٣١.٥٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٩١٦اسراء صالح دمحم عبدالمريد١٩١٦٥ ٤٩.٥

٦٤٣٠٤٩.٥٣٥٢٢٦.٥١٥٣٢.٥١٥اسراء دمحم صالح مرشد عويضه١٩١٦٦ ٤٨

٦٩٣٠.٥٤٩٣٦٢٤٠.٥١٥٣٧١٦اسراء محمود على دمحم احمد١٩١٦٧ ٥٦

٦٨.٥٣٠٥٣٣٥٢٣٤.٥١٥.٥٣٨١٥.٥اسماء جمعه على احمد عطوه١٩١٦٨ ٤٨

٦٠.٥٣٠٤٧.٥٣٢٢١٦١٥٣٨١٥.٥اسماء سامى ابراهيم دياب١٩١٦٩ ٤٦

٤٦.٥٢٤.٥٣٨.٥٣٠١٨٥١٥٣٥١٥اسماء عيد دمحم صبيح١٩١٧٠ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٠٥٧٣٨٢٥١.٥١٥.٥٣٧١٥اسماء محمود اعميرة دمحم عبدهللا١٩١٧١ ٥٦

٦٩٣٠.٥٥٢.٥٣٨٢٣٧.٥١٦٣٦.٥١٦االء سعد صالح سعيد١٩١٧٢ ٤٧.٥

٤٩.٥٢٤.٥٤٥٢٢.٥١٩٠.٥١٥٣٦١٥االء فؤاد احمد بدر دمحم خليل١٩١٧٣ ٤٩

٦٣٢٥.٥٥٠٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٨١٥.٥امانى اسماعيل ابراهيم اسماعيل١٩١٧٤ ٤٩

٧٥.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٣.٥١٦٣٧١٥.٥امنية شعبان سعد محمود خليفه١٩١٧٥ ٥٩

٦٦.٥٣٣٥٠٣٣.٥٢٣٩.٥١٦.٥٣٨١٦امنيه صالح عيد عياد١٩١٧٦ ٥٦.٥

٦٠٢٣.٥٣٤٣٠١٩٣١٦.٥٣٠.٥١٥.٥ايمان سليمان عطوه فرج١٩١٧٧ ٤٥.٥

٦٣.٥٢٣٣٩٣٠٢٠٠.٥١٧٣٥١٥ايمان صالح فريج عواد١٩١٧٨ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٥٨٣٧٢٦٠.٥١٨.٥٣٧١٧.٥ايمان مدحت السيد ابراهيم١٩١٧٩ ٥٨.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٤٣٧.٥٢٥٨١٦.٥٣٨١٥.٥ايه اشرف عبدالعزيز اسماعيل على١٩١٨٠ ٥٥.٥

٧٢٣٤.٥٤٧٣٦٢٤٢١٦.٥٣٨١٥.٥ايه سليمان عبدالحليم سالمان١٩١٨١ ٥٢.٥

٧٤.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤١٨.٥٣٨١٧ايه صالح عثمان عبدالغفار١٩١٨٢ ٥٨

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦٣٧١٥بسمة عودة منصور خضر سالم١٩١٨٣ ٤٥

٧٧٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٦١٧٣٨١٦.٥تقى السيد على السيد١٩١٨٤ ٥٥.٥
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٦٧.٥٣٠٥١٣٠٢٢٧١٦.٥٣٧١٥حبيبه عاطف عبدالعال سيد احمد١٩١٨٥ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٦.٥٥٦٤٠٢٦٥١٥.٥٣٨١٧حنين سليمان عيد كامل عبدالكريم١٩١٨٦ ٥٧

٧٦٣٦.٥٥٤٣٨.٥٢٥٩.٥١٧٣٧١٦.٥خديجه دمحم عبدهللا سالم حسان١٩١٨٧ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٤.٥٥٣٣٩.٥٢٥٤١٥.٥٣٧١٧داليا دمحم الشحات جاد١٩١٨٨ ٥٢.٥

٦٨.٥٣١٤٦٣٣٢٢٨١٦٣٧١٥دينا احمد احمد ابراهيم١٩١٨٩ ٤٩.٥

٦٨.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٥.٥دينا السيد ابراهيم دمحم١٩١٩٠ ٤٨

٧٣.٥٣٤.٥٥٢٣٣.٥٢٤٤١٦.٥٣٥.٥١٧دينا السيد مهدى حسين١٩١٩١ ٥٠.٥

٧٠.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦٣٥.٥١٥.٥رانيا دمحم محمود عودة عواد١٩١٩٢ ٤٨

٦٦٣٠٥٠٢٢٢١٣١٦.٥٣٤.٥١٥.٥رحاب شريف دمحم دمحم سليمان١٩١٩٣ ٤٥

٦٢.٥٣٠٥١٢٣٢١٤.٥١٦٣٥١٥رحمه ابوالفضل بركات احمد١٩١٩٤ ٤٨

٧٢.٥٣٦.٥٥١٣٤٢٤٦١٦.٥٣٧.٥١٦.٥رشا مسلم ابراهيم منصور١٩١٩٥ ٥٢

٧١٣٦٥٠٣٢.٥٢٤٤.٥١٦٣٦١٧روان سالمان فضل سالمان١٩١٩٦ ٥٥

٧٧٣٧.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥روان هانى شاكر بسيونى١٩١٩٧ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٧.٥٤٦٣١٢٣٧.٥١٦٣٨١٦.٥ريهام دمحم صابر السيد دمحم١٩١٩٨ ٤٩.٥

٧٧٣٨.٥٥٥٣٨.٥٢٦٤١٥.٥٣٦.٥١٧زينب ابراهيم السيد ابراهيم١٩١٩٩ ٥٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٨.٥١٦٣٧.٥١٦.٥زينب عوده سليم نافل١٩٢٠٠ ٥٨

٦٢٣٤.٥٤٥٣٢٢٢٢.٥١٥٣٤.٥١٥ساره احمد ابراهيم على١٩٢٠١ ٤٩

٧٣.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٤٢٤٦.٥١٥.٥٣٦١٥سماح دمحم مصلح عوده١٩٢٠٢ ٥٠

٧٢٣٦.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٤٥.٥١٥.٥٣٩١٥سناء شريف صابر صالح سعيد١٩٢٠٣ ٥١

٦٦.٥٣٣.٥٥٥.٥٣٢٢٣٢.٥١٥٣٤.٥١٦سها يحيى عودة سالم١٩٢٠٤ ٤٥

٧٣٣٧.٥٥٣٣٧٢٥٢.٥١٥٣٥.٥١٥.٥شروق على على راشد١٩٢٠٥ ٥٢

٧٧٤٠٥٧.٥٣٨٢٦٧.٥١٧٣٦.٥١٥.٥شيماء خضرى دمحم خضرى١٩٢٠٦ ٥٥

٦٠٣٣٤٥٢٣.٥٢٠٦.٥١٥٣٦.٥١٥شيماء عبدهللا دمحم عبدالرازق١٩٢٠٧ ٤٥

٦٨٣٦.٥٥٣٣٢٢٤٠.٥١٥٣٤١٥.٥صابرين سامح سعد دمحم علي١٩٢٠٨ ٥١

٥٢٣٦٤٥٣٠٢٠٠.٥١٣.٥٣٧١٥غاده سلمى سالمان سلمى مبارك١٩٢٠٩ ٣٧.٥

٧٤.٥٣٩.٥٥٨٤٠٢٧١١٥٣٧١٥.٥غاليه يوسف ابراهيم دمحم عبداالمام١٩٢١٠ ٥٩

٧٥٤٠٥٩.٥٣٩٢٧١.٥١٧.٥٣٧١٦.٥فاطمه وردانى محمود خضرى سعد هللا١٩٢١١ ٥٨

٧٠٣٧.٥٥٨٣٨٢٥١١٦.٥٣٥١٦فدا دمحم جمعه سعيدسليم١٩٢١٢ ٤٧.٥

٦٠.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٧١٥فرح فرج ابراهيم ابورياش١٩٢١٣ ٤٧

٧٦٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٦.٥١٥٣٧١٥فرحه مسلم سليمان سالمان١٩٢١٤ ٥٩

٥٤٣٠٥٠٣٠.٥٢١٠١٥٣٥.٥١٥لبنى عبدالعزيز حسينى دمحم دمحم١٩٢١٥ ٤٥.٥

٦٥٣١.٥٤٦.٥٣١٢١٩١٥.٥٣٦١٥.٥مريم ابراهيم احمد صالح١٩٢١٦ ٤٥
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٦٩٣٤٥١٣٠٢٣٢١٥٣٧١٥مريم سليمان عوده سليم١٩٢١٧ ٤٨

٧٣.٥٣٧٥٥٣٦٢٥٠.٥١٥٣٨١٦مريم ضيف هللا عواد عيد١٩٢١٨ ٤٩

٦٦٣٨.٥٥٥٣٦٢٤٧.٥١٥٣٨١٦مريم دمحم محمود بطيج١٩٢١٩ ٥٢

٥٤.٥٣٠٤٨.٥٢٢.٥٢٠٠.٥١٣.٥٣٧١٥منار محمود دمحم جاد مصطفى١٩٢٢٠ ٤٥

٦٣.٥٣١.٥٥٠.٥٣٢٢٢٥١٦.٥٣٩١٥منه احمد محمود احمد١٩٢٢١ ٤٧.٥

٦٧٣٣.٥٥٠.٥٣٥٢٣٧١٧٣٤.٥١٥.٥منه صابر عبداللطيف السيد١٩٢٢٢ ٥١

٧٠٣٥٥١٣٤٢٤٦١٦.٥٣٦١٦منه عاطف دمحم ابراهيم١٩٢٢٣ ٥٦

٧١٣٣٥١.٥٣٠.٥٢٣٧١٦٣٨١٥.٥منى دمحم السيد حسين١٩٢٢٤ ٥١

٧٣.٥٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٦٧١٦.٥٣٧١٦ندى ايمن حلمى الطاهر١٩٢٢٥ ٥٦.٥

٦٥٣٤٥٤.٥٣٤٢٤٠.٥١٦.٥٣٧.٥١٨.٥ندى دمحم ابراهيم على١٩٢٢٦ ٥٣

٦٩٣١٥٣٣٠٢٣٦١٥٣٤١٨نورا عياد عيد عياد عيد١٩٢٢٧ ٥٣

٤٢٢٢٤٥٢١١٦٥١٦٣٠١٧.٥نورهان حسين شعيب عبدالرازق١٩٢٢٨ ٣٥

٧١.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٢٥١٥.٥٣٢١٨.٥نورهان خالد خليل حسين١٩٢٢٩ ٤٧

٤٦.٥٢٥٤٥٢٠١٨١.٥١٦٣٠١٦هاجر ابراهيم دمحم عبدالعزيز١٩٢٣٠ ٤٥

٧٣.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٧٢٥٧.٥١٦.٥٣٦١٧هدى دمحم مبارك مراد١٩٢٣١ ٥٧

٧٦٣٦.٥٥٤٣٧٢٦٢.٥١٦.٥٣٦١٨هنا عبدالعزيز خضر دمحم دمحم١٩٢٣٢ ٥٩

٥١.٥٢١.٥٤٦.٥٢٢١٨٧١٦.٥٣١١٦.٥هنادى عرفه يوسف دمحم علي١٩٢٣٣ ٤٥.٥

٦١.٥٣٠.٥٥٣.٥٣٠٢٢٣١٧.٥٣٧.٥١٨.٥هويدا احمد اسماعيل احمد١٩٢٣٤ ٤٧.٥

٧٢.٥٣٨٥٧٣٧.٥٢٦٣.٥١٧٣٧.٥١٧والء ابراهيم دمحم إبراهيم١٩٢٣٥ ٥٨.٥

٤٦٢٤.٥٤٥٢١١٨٧١٥.٥٣٠١٧والء سالم على دمحم على١٩٢٣٦ ٥٠.٥

٦٠٢٥٤٥٣٠٢٠٥١٦٣٠.٥١٧.٥ياسمين دمحم دمحم ايوب دمحم١٩٢٣٧ ٤٥

٥٢٢٢.٥٤٦.٥٢١١٨٧.٥١٥.٥٣٠.٥١٧.٥ياسمين محمود تايه احمد نصر١٩٢٣٨ ٤٥.٥

٤٩٣١.٥٣٧.٥٢٠.٥١٧٧.٥١٣.٥٢٤.٥١٦ابراهيم ابوالفضل محمود خليفه٢٢٩١٣ ٣٩

٤٠٣٠٣١.٥٢٠١٦٠١٠٣٠١٥احمد عيد سليم نافد٢٣٠٠٨ ٣٨.٥

٥٣.٥٢٦٣٨٣٢١٨٦.٥١٠٣٥١٥اسامه محمود عبد الجيد احمد٢٣٠١٨ ٣٧

٥٥٣٢٣١٢٠١٧٣.٥١٠٣٠١٥دمحم مجدي دمحم اسماعيل٢٣٠٢٥ ٣٥.٥
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القنطرة غرب  النصر االعداديةاالدارة المدرسة
٤٨.٥٢٥٣٨.٥٣٠١٧٩.٥١٥.٥٢٧.٥١٥ابراهيم السيد فرج حسين١٩٢٣٩ ٣٧.٥

٦٢٣٥٤٦.٥٣٢.٥٢٢٣.٥١٥٣٥١٥ابراهيم حسين محمود عبدالعال١٩٢٤٠ ٤٧.٥

٤٦٢٢.٥٤٥٢٠١٧٨.٥١٥٣٤.٥١٦ابراهيم سليمان سالمة دمحم١٩٢٤١ ٤٥

٤٧٢٣.٥٤٥٢٢١٨٢.٥١٧٣٥١٧ابراهيم عايد عوده جمعه١٩٢٤٢ ٤٥

٧٥.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٦٢٤٤.٥١٧.٥٣٥.٥١٧ابراهيم ياسر محمود دمحم١٩٢٤٣ ٥١

٤٥.٥٢٤.٥٤٥٣٢.٥١٩٢.٥١٦٣١.٥١٦احمد السيد عبدالحميد دمحم احمد١٩٢٤٤ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٤.٥١٨احمد انور قايد نصار ابراهيم١٩٢٤٥ ٥٧.٥

٤٣.٥٢٤٤٥٢٢.٥١٨٠١٦٣٤١٧احمد ايمن سمير السيد١٩٢٤٦ ٤٥

٧٥.٥٣٧.٥٥٢٣٩.٥٢٦٢.٥١٧٣٦١٨احمد حسين قاعود حسن١٩٢٤٧ ٥٨

٦٠٣٠٤٥٣٠.٥٢٠٣.٥١٦.٥٣٢١٥.٥احمد حمدي حسن عيد١٩٢٤٨ ٣٨

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٧٣٤.٥١٦احمد رضا احمد السيد١٩٢٤٩ ٤٥

٦٠.٥٢٥٤٩٣٠٢١٢١٦٣٠١٧.٥احمد رضا احمد دمحم ابراهيم١٩٢٥٠ ٤٧.٥

٦١٢٦٣٦.٥٣٠١٩٢١٥٣٣.٥١٥احمد رمضان سيد حسانين١٩٢٥١ ٣٨.٥

٤٦.٥٢٢٣٦٢٢.٥١٧٢١٥٣٥.٥١٥احمد سلمي سالمان عودة١٩٢٥٢ ٤٥

٦٧٣٥٤٥٣٢٢٢٤١٥٣٤١٥احمد سليمان دمحم ابراهيم١٩٢٥٣ ٤٥

٥٢.٥٢٥.٥٤٥٣٢٢٠٠١٥.٥٣٤١٦احمد طه سليمان عبدالخالق١٩٢٥٤ ٤٥

٥١.٥٢٣٣٧.٥٣٠١٨٧١٥٣٠١٥.٥احمد مجدى احمد عبدالغفور١٩٢٥٥ ٤٥

٥٣.٥٢٢٣٨٣٠١٨٨.٥١٦٣٣١٥.٥احمد دمحم سليمان سالمه١٩٢٥٦ ٤٥

٧١.٥٣٢.٥٣٨٣١٢١٨١٥٣٦.٥١٥احمد منصور دمحم سليمان١٩٢٥٧ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٣١٢٢٢.٥١٦.٥٣٥١٥ادهم صالح حسان سالم١٩٢٥٨ ٥٢.٥

٧٠.٥٣٣٤٦.٥٣٥٢٣٥.٥١٥.٥٣٦١٦اسالم اسليمان دمحم سالمه١٩٢٥٩ ٥٠.٥

٥٠٢٤٤٥٣٠١٩٤.٥١٥٣٦١٥اسالم دمحم سالم دمحم سالم١٩٢٦٠ ٤٥.٥

٧٥٣٩٥٣٣٤٢٥٣١٥.٥٣٨١٥اسماعيل صابر سالم ابراهيم١٩٢٦١ ٥٢

٥١.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٣١٥.٥٣٣.٥١٥.٥اشرف سعيد سالمة سليم١٩٢٦٢ ٤٦

٦٩٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٢٠.٥١٦٣٨١٥السيد سالم دمحم حميد سالمان١٩٢٦٣ ٤٥.٥

٧٢٢٤٤٦٢٣.٥٢١٠.٥١٥٣٨١٦.٥السيد دمحم السيد دمحم سليم١٩٢٦٤ ٤٥

٦٩.٥٣١٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٧١٥.٥ايمن اشرف سالمه عياش١٩٢٦٥ ٤٥

٧٣٣٣٤٥٣١٢٢٩.٥١٦.٥٣٩١٥حسام حسن سليمان خليل١٩٢٦٦ ٤٧.٥

٤٧٢٥٣٧٢٢١٧٧١٥٣٧١٥.٥حسام حسن سليمان دمحم١٩٢٦٧ ٤٦

٥٣٢٥٣٨.٥٢٣.٥١٧٩١٥٣٦١٥.٥حسام سالمه حسين هالل١٩٢٦٨ ٣٩

٦٢.٥٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٥١٦.٥٣٨.٥١٥حسن احمد مسلم السبع١٩٢٦٩ ٤٥
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٤٧.٥٢٤.٥٣٧٢٢.٥١٧٦.٥١٥٣٨.٥١٦.٥حسن سالم حسن حسين١٩٢٧٠ ٤٥

٤٧٢٤.٥٣٧٢٣.٥١٧٠١٥٣٥.٥١٥.٥حسن سالمة حسين فايز١٩٢٧١ ٣٨

٦٢٣٠٣٧.٥٣٠١٩٤.٥١٥٣٥١٥حسن سليمان دمحم سليمان١٩٢٧٢ ٣٥

٥٢.٥٢٢٤٥٣٠١٨٦١٥.٥٣٣.٥١٥حسين خلف علي دمحم سالمة١٩٢٧٣ ٣٦.٥

٤٩٢٢.٥٣٦٣٠١٧٤.٥١٥٣٧١٥حسين عمرو حسين سعيد دمحم١٩٢٧٤ ٣٧

٧١٣٦٤٥٣٣.٥٢٣٠.٥١٥٣٩١٥.٥حمدي فتحي علي بنداري١٩٢٧٥ ٤٥

٤٧٣٠.٥٣٨.٥٣١١٨٥١٥٣٤١٦حمزه فتحي دمحم دمحم عبدهللا١٩٢٧٦ ٣٨

٦٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٧١٦حمزه دمحم سالمه سليمان منصور١٩٢٧٧ ٤٦

٥١٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٢١٥٣٤١٦.٥خالد احمد فاروق هالل١٩٢٧٨ ٤٥.٥

٤٦.٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٥.٥٣٥.٥١٦دياب حسن ديبان سليمان١٩٢٧٩ ٤٥

٧٣.٥٣٩.٥٥٥٣٦٢٥٤.٥١٦.٥٣٨.٥١٦.٥رزق على ابراهيم سليمان١٩٢٨٠ ٥٠.٥

٦٧.٥٣٤٤٥٣٥.٥٢٣٣١٧٣٧١٦.٥رمضان حسين علي دمحم١٩٢٨١ ٥١

٤٦٢٢.٥٣٨٣٠١٨٥.٥١٦.٥٣٥.٥١٧.٥سالم كامل سالم حسين١٩٢٨٢ ٤٩

٦٠٣٠٣٧.٥٣٤٢٠٧.٥١٥.٥٣٠١٧سالم كرم سالم حسن دمحم١٩٢٨٣ ٤٦

٦٣.٥٣٣.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٢٧.٥١٧٣٤.٥١٧سعد عون دمحم حسن اسماعيل١٩٢٨٤ ٥١.٥

٤٥٢٤.٥٣٦.٥٣٠١٨١١٦.٥٣٠.٥١٦.٥سالمة دمحم سالمة حسن١٩٢٨٥ ٤٥

٧٣٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٥٣١٧.٥٣٥.٥١٨سالمه درويش سالمه دمحم سليم١٩٢٨٦ ٥١

٤١.٥٣٠٤٥٣٠١٩٤.٥١٦٣٢١٧سالمه ياسر عيد سالم حسن١٩٢٨٧ ٤٨

٤٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨١٦.٥٣٤.٥١٧.٥شريف اكرامى سعد مسلم حسين١٩٢٨٨ ٥٠

٦١٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٢.٥١٨شعبان حسن سالمه سلمى١٩٢٨٩ ٥١.٥

٥٥.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣٤.٥١٧.٥صالح احمد محمود احمد١٩٢٩٠ ٥٣

٧٣٣٩.٥٥٠٣٧.٥٢٥٤.٥١٦.٥٣٥.٥١٨.٥طارق سليمان اسماعيل حسين الفي١٩٢٩١ ٥٤.٥

٤١٢٦٣٥.٥٣٠١٧٠.٥١٦.٥٢٦١٥.٥عادل دمحم سليمان ناصر١٩٢٩٢ ٣٨

٤٢.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٨٦١٦.٥٣١.٥١٦عايش احمد عايش درويش١٩٢٩٣ ٤٥

٤١٢٥.٥٣٨.٥٣٠١٨٠.٥١٦٢٧١٦.٥عبدالحميد حافظ جوده عبد الحميد١٩٢٩٤ ٤٥.٥

٧١٣٩٥٤.٥٣٩.٥٢٦٠١٧.٥٣٤١٨عبدالرحمن دمحم سليمان بركه١٩٢٩٥ ٥٦

٤٥.٥٢٦٣٨٣٠١٨٤.٥١٦.٥٢٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم علي سليمان١٩٢٩٦ ٤٥

٧٥٣٨٥٨٤٠٢٧١١٦.٥٣٤١٨.٥عبدالرحيم حسن دمحم احمد١٩٢٩٧ ٦٠

٤٢.٥٢٥.٥٣٨.٥٣٠١٨٢١٧٣٢.٥١٥عبدالعاطى دمحم عبد العاطى عبد الرحمن١٩٢٩٨ ٤٥.٥

٥٣٣١٤٥٣٤٢١٧١٧٣٥١٦.٥عبدالفتاح سليمان درويش سليمان١٩٢٩٩ ٥٤

٦٩٣٤.٥٤٥٣٥.٥٢٣٩١٧٣٦.٥١٧.٥عبدهللا باسط السيد دمحم غنيم١٩٣٠٠ ٥٥

٥٤٣٣٣٨٢٢.٥١٩٥.٥١٦٣٠١٦.٥عبدهللا جميل السيد خليل١٩٣٠١ ٤٨
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٧١٣٧٥٠.٥٣٢.٥٢٤٧١٥٣٥١٥عبدهللا حسين قاعود حسن١٩٣٠٢ ٥٦

٦٥.٥٣٨٥١٣١٢٣٣.٥١٦٣٦.٥١٦عبدهللا سالمة علي جمعة١٩٣٠٣ ٤٨

٧٧.٥٣٨٥٦٣٦.٥٢٦٣١٦.٥٣٧.٥١٦عبدهللا سلطان قايد نصار١٩٣٠٤ ٥٥

٦٣.٥٣٤.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٢٢١٦٣٧.٥١٥.٥عبدهللا على عطوه على١٩٣٠٥ ٤٨

٦٩٣٥.٥٥٠٣٣٢٣٨.٥١٦٣٧.٥١٦عبدالهادي سمير عبدهللا دمحم١٩٣٠٦ ٥١

٦٠٣٦٤٧.٥٣٢٢٢٢١٦.٥٣٢١٦عالء سرحان حسن سليم سرحان١٩٣٠٧ ٤٦.٥

٤٧.٥٣٢.٥٤٥٣٠.٥٢٠٠.٥١٧٣١١٥عالء عمير عبدالحميد قطب١٩٣٠٨ ٤٥

٤٧٣١٤٥٣٠١٩٩.٥١٥.٥٣٠١٦على سالم احمد دمحم١٩٣٠٩ ٤٦.٥

٧٠٣٦٥١.٥٣٤٢٤٦١٧٣٣.٥١٦عمر محمود سيد جبريل١٩٣١٠ ٥٤.٥

٤٨.٥٣٢.٥٤٧٣٠٢٠٣١٥٣٤١٦عمرو احمد جاد احمد١٩٣١١ ٤٥

٥٣٣٤.٥٤٥٣٠٢٠٩١٥.٥٣٥١٥.٥عمرو دمحم احمد سليمان اسماعيل١٩٣١٢ ٤٦.٥

٦٢.٥٣٥٤٥٣٠٢١٧.٥١٥.٥٣٢١٥.٥عوده عالء سالمه عوده١٩٣١٣ ٤٥

٥٣٣٤.٥٤٦.٥٣٠٢١٣.٥١٦.٥٣٥.٥١٦غنيم ياسر دمحم بركه١٩٣١٤ ٤٩.٥

٤٥.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٧.٥٢٠٨.٥١٥٣٠.٥١٥.٥فادي حسن فايز على حسين١٩٣١٥ ٣٩.٥

٤٨.٥٣١٤٥٣٠٢٠٠١٥٣٥١٥.٥فارس حماد عمير سالم١٩٣١٦ ٤٥.٥

٤٧٣١.٥٤٥٣٠.٥١٩٩١٥٣٢١٥فارس صالح دمحم احمد خليل١٩٣١٧ ٤٥

٦٣٣٤٤٥٣٠٢١٧.٥١٦.٥٣٢.٥١٦كرم صالح عيد سلمان١٩٣١٨ ٤٥.٥

٥٣٣٤.٥٤٨.٥٣٢.٥٢١٤١٦.٥٣٤١٦كريم سلمى عوده سلمى١٩٣١٩ ٤٥.٥

٤٤.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨١٥٣٤١٥مجدى دمحم سليم زايدزيدان١٩٣٢٠ ٣٨.٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥٣٢.٥١٥دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٩٣٢١ ٤٦.٥

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٦٣٢.٥١٥دمحم ابراهيم دمحم فهيم١٩٣٢٢ ٣٩.٥

٧٨٣٧٥١٣٥٢٤٨١٨٣٧.٥١٦دمحم احمد سليمان رفاعى١٩٣٢٣ ٤٧

٥٣.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٠٥١٨.٥٣١.٥١٥.٥دمحم احمد عبدالرحمن جودة صقر١٩٣٢٤ ٤٥

٦١٣١٤٥٣٠٢١٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٥دمحم السيد حسين الفي١٩٣٢٥ ٤٥.٥

٥٣.٥٢٦٤٦٣٠١٨٩١٦٣٠١٥دمحم السيد سعيد ابراهيم١٩٣٢٦ ٣٣.٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٧٣١٢٠٣١٦٣٣.٥١٥دمحم السيد سالمة سالم١٩٣٢٧ ٤٦

٤٢.٥٢٢.٥٤٦٣٠١٨٦١٦٣٤١٥دمحم السيد عبدالفتاح متولى١٩٣٢٨ ٤٥

٧٤.٥٣٨.٥٥٤٣٨٢٥٧.٥١٧.٥٣٨.٥١٥دمحم السيد دمحم السيد١٩٣٢٩ ٥٢.٥

٦٦٣٠٤٦٣٦٢٢٣١٧.٥٣٢١٥.٥دمحم الهادى سليمان عيسى سالم١٩٣٣٠ ٤٥

٤٣٢٥.٥٤٨٣٠١٨٥.٥١٧.٥٣١.٥١٥دمحم حميد دمحم حميد سالمان١٩٣٣١ ٣٩

٥٠.٥٣٠٤٧٣٠١٩٧.٥١٧.٥٣٦١٥دمحم خالد محيسن دمحم سليم١٩٣٣٢ ٤٠

٤٣٢٤٤٧.٥٣٠١٨٢.٥١٦٣٢.٥١٢دمحم درويش سالمه درويش١٩٣٣٣ ٣٨
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٤٧.٥٣٠٤٩٣٢٢٠٣.٥١٥.٥٣١.٥١٥.٥دمحم سعد محمود جبر١٩٣٣٤ ٤٥

٤٨٣٠٤٧.٥٣٠٢٠٠.٥١٧.٥٣٤.٥١٥دمحم سعيد نعمان محمود دمحم١٩٣٣٥ ٤٥

٤٥٣٠٤٧٣٠١٩٠.٥١٧.٥٣٠.٥١٥.٥دمحم سالمة حسن فايز١٩٣٣٦ ٣٨.٥

٤٩.٥٣٠.٥٤٧.٥٣٠١٩٣١٧.٥٣١.٥١٥دمحم سليم سالم دمحم١٩٣٣٧ ٣٥.٥

٤٢.٥٣٠٤٦٣٠١٨٦.٥١٥٣٤١٥دمحم صالح معروف حسين١٩٣٣٨ ٣٨

٥١.٥٣٠٤٦٣٠٢٠٣١٧.٥٣٠١٥دمحم صبحي احمد دمحم١٩٣٣٩ ٤٥.٥

٦٥٣٥٥٣.٥٣٧٢٤٠١٧.٥٣٧١٥دمحم عادل عبدالعزيز صالح١٩٣٤٠ ٤٩.٥

٤٥.٥٢٦٤٦٣١١٩٤١٥.٥٢٦.٥١٥.٥دمحم عيد حسين سليمان١٩٣٤١ ٤٥.٥

٦٠.٥٣٠٤٥٣١٢١١.٥١٧.٥٣٢١٥دمحم فارس عبدهللا كريشان١٩٣٤٢ ٤٥

٧١.٥٣٠٥١.٥٣٥٢٣٧.٥١٧.٥٣٥.٥١٥دمحم دمحم عزت سعداوي١٩٣٤٣ ٤٩.٥

٤٢.٥٣٠.٥٤٥.٥٣١١٩٤.٥١٦٣٧.٥١٥.٥دمحم ناصر ابراهيم على دمحم١٩٣٤٤ ٤٥

٥٣٣٢.٥٤٦٣٢٢٠٩.٥١٥.٥٣٤١٥محمود احمد دمحم سالم١٩٣٤٥ ٤٦

٧٥.٥٤٠٥٩٤٠٢٧٢.٥١٩٣٦.٥١٦.٥محمود درويش رفاعى درويش١٩٣٤٦ ٥٨

٥١.٥٢٤.٥٤٦٣٠١٩٧.٥١٥٣٠.٥١٥محمود سالمة دمحم الصغير١٩٣٤٧ ٤٥.٥

٥٣٣٠٤٥٣٢٢٠٩.٥١٥.٥٣١١٦محمود سليمان دمحم سيد احمد١٩٣٤٨ ٤٩.٥

٦٨٣١.٥٥٤٣٩٢٤٩.٥١٦٣٥.٥١٦محمود فرج عواد مصلح١٩٣٤٩ ٥٧

٤٤٢٣٤٦٣٠١٨٨١٥٣٠١٣محمود دمحم عواد سالمة١٩٣٥٠ ٤٥

٦٥٣٦.٥٤٥٣٢.٥٢٣٢١٥٣٠١٦محمود يس شلبى حافظ ريان١٩٣٥١ ٥٣

٦٧٣٠.٥٤٥.٥٣٢.٥٢٢٦.٥١٧.٥٣٦١٧.٥مدحت رمضان عوده دمحم خليل١٩٣٥٢ ٥١

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٩.٥١٥٣٢١٥.٥مصطفى جمعه ابراهيم السيد١٩٣٥٣ ٤٧.٥

٤٨٣١.٥٤٥٣٠٢٠٠١٥.٥٣١.٥١٦نشات رمضان عوده دمحم خليل١٩٣٥٤ ٤٥.٥

٦١٣٠٤٦.٥٣١٢١٨.٥١٦.٥٣٤١٥.٥هشام دمحم سليم دمحم١٩٣٥٥ ٥٠

٧١٣٦٥٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٧٣٤.٥١٦.٥هشام منصور سليمان ابراهيم١٩٣٥٦ ٥٥

٦٢.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٤٢٢٧.٥١٥.٥٣٣١٥يحيي سعيد دمحم سالمه عايد١٩٣٥٧ ٥١

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٣١٢١٨١٥.٥٣٦١٥يوسف خالد سرحان سليمان سالم١٩٣٥٨ ٤٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٣٩.٥١٥٣٣١٥.٥يوسف فتحى دمحم حسن١٩٣٥٩ ٤٩.٥

٦٥٣٤٤٨.٥٣٧.٥٢٣٠.٥١٥٣٨١٥يوسف دمحم عبدالفتاح محمود١٩٣٦٠ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٦٣٨١٦.٥يوسف ناصر صالح دمحم احمد١٩٣٦١ ٥٧.٥

٥٢٣٤٤٥٣١٢٠٧.٥١٥٣٣.٥١٥.٥احالم احمد دمحم حسين١٩٣٦٢ ٤٥.٥

٥٠.٥٣٥٤٥٣٠٢٠٦١٥.٥٣٠١٥احالم سيد موسى صديق١٩٣٦٣ ٤٥.٥

٦٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥٣٥١٥احالم دمحم عبدالباسط جوده١٩٣٦٤ ٤٥

٧٦.٥٣٨٥٤٣٦٢٥٣.٥١٥.٥٣٨.٥١٧اسراء احمد دمحم يوسف١٩٣٦٥ ٤٩
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٧٦.٥٣٨٥٢٣٦.٥٢٥٤١٥٣٧١٦.٥اسراء اشرف سليم دمحم سالم١٩٣٦٦ ٥١

٧٢.٥٣٨٥١.٥٣٦.٥٢٥٣.٥١٦٣٦١٦.٥اسراء جمال محمود دمحم١٩٣٦٧ ٥٥

٦١٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٥٣١.٥١٦.٥اسراء حسين سليمان حسين١٩٣٦٨ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٦.٥٣٩٢٧٢.٥١٧٣٨١٦.٥اسراء رمضان سالمه دمحم سليم١٩٣٦٩ ٦٠

٧٥٣٨.٥٥٢٣٨٢٥٦.٥١٥٣٧١٦اسراء سالمة كا مل سليما ن١٩٣٧٠ ٥٣

٧٦٣٧٥٤.٥٣٧٢٥٩.٥١٦٣٥.٥١٦اسراء صابر احمد موسى١٩٣٧١ ٥٥

٧٥٣٩٥٦٤٠٢٦٣١٥.٥٣٥١٥اسماء خالد عبدهللا دمحم عميره١٩٣٧٢ ٥٣

٥١٣٣٤٥٣١٢٠٥١٥٣٢١٦.٥اسماء سليم حسن سليم١٩٣٧٣ ٤٥

٤٧.٥٣٣٤٥٣٠٢٠٠.٥١٥٣٢١٥.٥اسماء عاطف طلبة عبداللطيف١٩٣٧٤ ٤٥

٧١٣٧٤٩.٥٣٥.٥٢٤٢١٥٣٢.٥١٥.٥اسماء دمحم ابراهيم دمحم١٩٣٧٥ ٤٩

٧٥.٥٤٠٥٦.٥٤٠٢٦٨.٥١٦٣٧١٥الشيماء عبدالباقي عبدهللا دمحم١٩٣٧٦ ٥٦.٥

٦٩.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٤٢٣٤.٥١٥٣٥.٥١٥امل ابراهيم حسن سعيد١٩٣٧٧ ٥٠

٧٢.٥٣٦٤٨.٥٣٣٢٣٦.٥١٥٣٥١٧.٥امنيه شحته سالمه دمحم١٩٣٧٨ ٤٦.٥

٦٣٣٣.٥٤٥٣١.٥٢١٨١٥٣٦١٧.٥اميره احمد فايز مبارك احمد١٩٣٧٩ ٤٥

٧١.٥٣٧٥٠٣٥٢٣٨.٥١٥٣٦.٥١٦اميره خالد صابر سليم١٩٣٨٠ ٤٥

٦٤.٥٣٢٤٩.٥٣٢٢٢٨.٥١٥٣٦١٨اميره كمال دمحم كمال١٩٣٨١ ٥٠.٥

٦٢٣٤.٥٤٥٣٠.٥٢٢٠١٥٣٥.٥١٥ايمان دمحم الشحات ابراهيم١٩٣٨٢ ٤٨

٧٠.٥٣٦٥١.٥٣٤.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٥.٥١٦ايمان دمحم حسن عوده١٩٣٨٣ ٥٠

٦٨.٥٣٥٤٥٣٤.٥٢٢٨.٥١٦٣٦١٧ايه رشود ابراهيم دمحم١٩٣٨٤ ٤٥.٥

٦٨.٥٣٥٤٥٣٢٢٢٧.٥١٦٣٤١٥ايه ناصر سليمان دمحم احمد١٩٣٨٥ ٤٧

٤٨٣١٤٥٣٠٢٠٠.٥١٦٣٤.٥١٥.٥تحية دمحم رمضان مبارك١٩٣٨٦ ٤٦.٥

٦١.٥٣٣٤٥٣١.٥٢١٦.٥١٦.٥٣٥١٧جهاد صالح طلبه دمحم يوسف١٩٣٨٧ ٤٥.٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥حنين ابراهيم سالمه حسن١٩٣٨٨ ٤٥

٧٦٣٨٥٥.٥٣٩٢٦٤.٥١٥.٥٣٦١٥.٥حنين دمحم سليمان امين الهادي١٩٣٨٩ ٥٦

٤٧.٥٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨١٥.٥٣٢١٥.٥حنين مصلح صالح حسين١٩٣٩٠ ٤٥

٦٨٣٣.٥٤٦.٥٣٧٢٣٠١٧٣٠١٥.٥خلود عبدهللا الهادى احمدمتولى١٩٣٩١ ٤٥

٧٦.٥٣٧٤٩٣٦.٥٢٤٩.٥١٧٣٧.٥١٦.٥خلود دمحم كامل حسين١٩٣٩٢ ٥٠.٥

٦٤٣٢٤٥.٥٣٧.٥٢٣٠١٥٣٦.٥١٦دعاء عمر سالم سالمان سالم١٩٣٩٣ ٥١

٧٧٣٧٥١.٥٣٩.٥٢٥٤١٧٣٦.٥١٦.٥دعاء هانى حمد محمود دمحم١٩٣٩٤ ٤٩

٦٥٣٣.٥٤٧.٥٣٥.٥٢٢٦.٥١٦٣٩١٥.٥دنيا خالد سالمان جودة سليمان١٩٣٩٥ ٤٥

٧٦٣٩٥٤٣٧.٥٢٦٥١٧٣٨.٥١٦.٥رؤي حافظ سالمان اسليم١٩٣٩٦ ٥٨.٥

٧٣.٥٣٦٤٥٣٨٢٤٢١٧٣٧١٦رانيا سالم سليمان سليمان١٩٣٩٧ ٤٩.٥
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٥٣٣١٤٥٣٠٢٠٤.٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥رحمة احمد حسن قاعود١٩٣٩٨ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٣.٥٤٥٣٧.٥٢٢٨.٥١٨٣٩١٥.٥رحمه خليل صابر دمحم١٩٣٩٩ ٤٧

٦٠٣٣.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٧٣٧١٧.٥رحمه دمحم ابراهيم حسين١٩٤٠٠ ٤٥

٧٠٣٣.٥٤٩.٥٣٦٢٣٩١٦٣٦.٥١٦.٥رضوى ابراهيم سليمان ابراهيم١٩٤٠١ ٥٠

٦٩.٥٣١.٥٤٨.٥٣٥٢٤٠١٦٣٥.٥١٥رضوى دمحم عبدالرازق حسن١٩٤٠٢ ٥٥.٥

٦١.٥٢٣٤٥٣٤٢٠٨.٥١٥٣٣.٥١٥.٥روان حسن  دمحم  منصور١٩٤٠٣ ٤٥

٧٢٣٢٤٦.٥٣٦٢٣٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥ريم صالح مصلح حسين عكر١٩٤٠٤ ٥٢

٦٨.٥٣٣.٥٤٨٣٤٢٣٤١٦٣٨١٦.٥ريهام ابراهيم سالمان سالم١٩٤٠٥ ٥٠

٤٨٢٢.٥٤٥٢٢.٥١٨٣١٦٣٤١٦.٥ريهام حسن سليمان دمحم١٩٤٠٦ ٤٥

٦١٢٢٤٥٣٠٢٠٣١٥.٥٣٥١٥ريهام دمحم كمال صالح١٩٤٠٧ ٤٥

٦٩٢٤.٥٤٥٣٠٢١٤.٥١٥.٥٣٤١٥.٥زينب هاني دمحم سالمه١٩٤٠٨ ٤٦

٧٠٣٠.٥٤٩.٥٣٢٢٢٨.٥١٥.٥٣٥١٥ساره دياب دمحم موسى١٩٤٠٩ ٤٦.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٦٢٢٧.٥١٥.٥٣٧١٥.٥ساره عبدهللا حسين سلمى١٩٤١٠ ٤٨

٧٦٣٥٥٥٣٩٢٥٩١٧.٥٣٨١٥.٥سالمة ناصر سيد جبريل١٩٤١١ ٥٤

٦٧٣٤.٥٤٦.٥٣١٢٢٧١٥.٥٣٧١٥سحر سعيد سالمه سليم١٩٤١٢ ٤٨

٦٩٣٠٤٦٣٣٢٢٨١٥٣٥.٥١٥سما عواد دمحمعواد دمحم١٩٤١٣ ٥٠

٦٥.٥٣٠٤٥٣١٢٢٠١٥٣٣.٥١٥سمر السيد شهاب عشيبه١٩٤١٤ ٤٨.٥

٥٣.٥٢٢٤٥٣٠١٩٥.٥١٥٣٢١٥سمر سيد محمود سليمان١٩٤١٥ ٤٥

٧٠.٥٣٠٥٢.٥٣٣٢٤١١٦.٥٣٨.٥١٥.٥سميره عاطف سالم دمحم١٩٤١٦ ٥٥

٧٣.٥٣٠٤٧٣١٢٣٢١٧٣٧.٥١٦سها محمود سالم صبيح١٩٤١٧ ٥٠.٥

٦٤٢٢.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٦.٥٣٥.٥١٥.٥شروق نصر دمحم حسن علي١٩٤١٨ ٤٩

٧٢٣٠٤٩٣١٢٢٩.٥١٥٣٥.٥١٦شهد حسن سالمان جوده١٩٤١٩ ٤٧.٥

٤٦.٥٢٣.٥٤٥٣٠١٩٤.٥١٥.٥٣٣١٥شهد سالم سالمان عوده١٩٤٢٠ ٤٩.٥

٧٠.٥٣٥.٥٥٣.٥٣٩.٥٢٥٣١٥.٥٣٩١٦شهد سامي سالم دمحم سالم١٩٤٢١ ٥٤

٦٨٣٠٥١.٥٣٧٢٤١١٦.٥٣٦١٥.٥شهد سليمان رابح دمحم١٩٤٢٢ ٥٤.٥

٦١٢٤.٥٤٥٣٢٢٠٧.٥١٦.٥٣٣.٥١٥شهد سليمان سالم حسين١٩٤٢٣ ٤٥

٧٦٣٥.٥٥١٣٩٢٥٦.٥١٦.٥٣٦.٥١٥شهد عبدالجبار عبد الرحيم عثمان١٩٤٢٤ ٥٥

٧٧٣٨٥٣٣٩٢٦٢.٥١٨.٥٣٦١٥.٥شهد هاني السيد دمحم١٩٤٢٥ ٥٥.٥

٧٥٣٩.٥٥٦.٥٣٨.٥٢٦٤.٥١٨.٥٣٧١٦شيرين سليمان ابراهيم سليمان١٩٤٢٦ ٥٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٦٢٢٨.٥١٨٣٧.٥١٥.٥شيرين سليمان سالمه سليمان١٩٤٢٧ ٥٦

٥١٢٤.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٧٣٠.٥١٥شيماء سليمان فرج حسين١٩٤٢٨ ٤٨

٥٢٢١٤٥٣٠١٩٥١٧.٥٣٠١٥.٥شيماء عنتر صابر حسين١٩٤٢٩ ٤٧
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٦٠٣٠.٥٣٨٣٠٢٠٦.٥١٧٣٦١٥شيماء قاعود حسن قاعود١٩٤٣٠ ٤٨

٦٠٣٣٤٥.٥٣٣.٥٢٢٣.٥١٨.٥٣١١٥.٥شيماء هانى سالمه سليمان سالمه١٩٤٣١ ٥١.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦١٧.٥٣٤١٥صابرين صالح شبيب ابراهيم١٩٤٣٢ ٤٧.٥

٥١٢٥.٥٣٨.٥٢٢١٨٦١٧.٥٣٢.٥١٥صباح دمحم غصن دمحم الشافعي١٩٤٣٣ ٤٩

٧٤.٥٣٤.٥٥٤.٥٣٩٢٥٧.٥١٨٣٧١٦صفيه دمحم السيد عبدالغنى١٩٤٣٤ ٥٥

٧٢.٥٣٢.٥٥٢٣٧.٥٢٤٠١٥.٥٣٨١٥.٥عائشه ابراهيم دمحم سليم١٩٤٣٥ ٤٥.٥

٧١.٥٣٣.٥٥٠٣٦.٥٢٤٩.٥١٨.٥٣٧١٥.٥غادة محمود عبدالسالم احمد١٩٤٣٦ ٥٨

٦٤.٥٢٥٤٩٣٠.٥٢١٩١٨٣٦١٥غاده عبدالباسط عبد الاله عبد الراضى١٩٤٣٧ ٥٠

٥٠٢٥٣٧٢٢.٥١٨٥.٥١٦.٥٣٤.٥١٥فاطمه السيد متولى على١٩٤٣٨ ٥١

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨١٥.٥٣٤١٦فاطمه سيد احمد احمد سيد احمد١٩٤٣٩ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٠١٩٣٩١٦.٥فاطمه على حسين سالمه١٩٤٤٠ ٥٨

٦٦٣١.٥٤٥٣٠٢٢٥.٥١٧٣٧١٥فاطمه عيد غصن دمحم١٩٤٤١ ٥٣

٦٥.٥٣٥٥٠٣٧.٥٢٤٢١٦٣٧.٥١٦مروه سليمان على سليمان١٩٤٤٢ ٥٤

٧٦.٥٣٤.٥٥٧٤٠٢٦٥١٧.٥٣٦.٥١٧مروه دمحم بركة بريك١٩٤٤٣ ٥٧

٧٦٣٦.٥٥٦٣٩.٥٢٦٧١٧.٥٣٦١٦مروه موسى دمحم سليم١٩٤٤٤ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٥١٩.٥٣٩١٦.٥مريم عبدهللا السيد عراقي١٩٤٤٥ ٥٨

٦٣.٥٣١٤٥٣٠٢١٤.٥١٧٣٣١٥ملك الشحات جرير درهوس١٩٤٤٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٨٣٢.٥١٦ملك عماد دمحم دمحم عطيه١٩٤٤٧ ٤٥

٧٦٣٨٥١.٥٣٦٢٥٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٦منه احمد عبدالمتعال ياسين١٩٤٤٨ ٥١

٦٩.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٢٤١٧.٥٣٧.٥١٥.٥منه صبحى احمد دمحم١٩٤٤٩ ٤٥

٥٢.٥٢٦٣٦.٥٢٢١٨٢.٥١٧.٥٣٢١٥منه عاطف فريج سالمان١٩٤٥٠ ٤٥.٥

٥٤٣٠٣٩٢٢١٩٠١٨٣٢.٥١٦منه دمحم السيد عباس١٩٤٥١ ٤٥

٦٦٣٥٤٥٣٠٢٢٣١٨.٥٣٦١٨منه دمحم جمال حسن دمحم١٩٤٥٢ ٤٧

٧٧.٥٣٥.٥٤٨.٥٣٩.٥٢٥٠١٨.٥٣٦١٦منه وليد عبدالرازق حسين مبارك١٩٤٥٣ ٤٩

٥٣.٥٣٠٣٨.٥٢٢.٥١٨٩.٥١٧.٥٣٧١٦.٥منه ياسر سليم زايد زيدان١٩٤٥٤ ٤٥

٦٢٣٤٤٥٣٣.٥٢١٩.٥١٨.٥٣٣.٥١٧منه ياسر عبدهللا سالمان عميره١٩٤٥٥ ٤٥

٧٤.٥٣٤٥٦٣٤٢٤٤.٥١٨٣٥.٥١٦.٥منى محمود دمحم مبارك١٩٤٥٦ ٤٦

٧٠.٥٣٤.٥٤٥٣٥٢٣١.٥١٨.٥٣٦١٨.٥ندا حمادة اسماعيل السيد١٩٤٥٧ ٤٦.٥

٧٠٣٤.٥٤٥٣٦.٥٢٣٦١٨.٥٣٨١٨.٥ندى امجد سالم سليم سليمان١٩٤٥٨ ٥٠

٦٤.٥٣٥.٥٤٥٣٣٢٢٥.٥١٨٣٧١٨.٥ندى حسن سعيد دمحم سليمان١٩٤٥٩ ٤٧.٥

٧٧٣٩٥٨٣٨.٥٢٧١١٨.٥٣٩١٧.٥ندى سمير سالمه عياش١٩٤٦٠ ٥٨.٥

٦١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢١٨.٥٣٧١٧ندى صابر السيد احمد حسين١٩٤٦١ ٤٥.٥
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٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٥١٨٣٩١٦.٥ندى عبدالرحمن سالمان دمحم عميره١٩٤٦٢ ٤٨

٧٥.٥٣٧٥٤٣٦.٥٢٥٤.٥١٨.٥٣٨١٧ندى محمود عبدالمقصود محمود دمحم١٩٤٦٣ ٥١.٥

٣.٥٦٧.٥٠٢٥.٥١٧.٥٣٤١٨نسرين سالمة سليمان سالمة١٩٤٦٤ ٨.٥

٦٠.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٧.٥٣٦.٥١٨نعمة مصطفى دمحم حامد دمحم١٩٤٦٥ ٤٦.٥

٧٤٣٦.٥٥٠.٥٣٥.٥٢٤٧.٥١٨.٥٣٨١٨.٥نورا السيد غصن دمحم١٩٤٦٦ ٥١

٧٥.٥٣٨٥٢٣٥٢٥٥.٥١٨.٥٣٩١٩نورهان خليل احمد دمحم منصور١٩٤٦٧ ٥٥

٧٨.٥٣٩٥١٣٩.٥٢٥٤.٥١٨٣٩١٨نورهان دمحم السيد دمحم مرسي١٩٤٦٨ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٦٥٧٣٩٢٦٠١٧.٥٣٧١٧.٥هبه دمحم صابر دمحم حسين١٩٤٦٩ ٥٢.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٨١٧٣٦.٥١٧هدى ابو جرير عبدالحكيم منصور١٩٤٧٠ ٤٩.٥

٥٥٣١.٥٣٨٢٢١٩٢١٦.٥٣٢١٧هدير اسماعيل سالم سليم١٩٤٧١ ٤٥.٥

٤٧٣٠٤٥٢١١٨٨.٥١٧.٥٣٣.٥١٧.٥هدير سالمة سليمان حسين١٩٤٧٢ ٤٥.٥

٧٨٤٠٥٩٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٨١٨هدير على دمحم عوض١٩٤٧٣ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٦٥٢٣٣٢٤٧.٥١٨٣٧١٦.٥وسام رضا غريب رزق حسن١٩٤٧٤ ٥٢

٥٤٣٠٤٥٢٢.٥١٩٧١٧.٥٣٥١٨وفاء صالح دمحم امبارك١٩٤٧٥ ٤٥.٥

٧١٣٠.٥٤٥٣٥.٥٢٢٧١٧٣٩١٦والء سمير محمود احمد١٩٤٧٦ ٤٥

٧٥٣٠٥٤٣٦.٥٢٥١.٥١٧.٥٣٧١٦.٥ياسمين محمود ابراهيم سليمان١٩٤٧٧ ٥٦

٧٨.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٩١٧.٥٣٨١٦يسرا ياسر دمحم السيد١٩٤٧٨ ٥٩.٥

٥١٢٣٤٥٢٣١٨١١٦٣٢١٦دنيا دمحم حمودة عواد٢٢٤٩٨ ٣٩

٤٨٣٣٤٥٣٠٢٠١٠٣٠.٥١٦.٥درويش سليمان درويش سليمان٢٢٨١٩ ٤٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٥٣١.٥٢١٥٠٣٣١٨امنية سالمه عياش عكر٢٢٨٢٠ ٤٧.٥

٦٩.٥٣٥٤٥٣١.٥٢٣١.٥١٥٣٧١٦.٥اسماء ماهر سعد مسلم٢٢٨٦٠ ٥٠.٥

٧٤٣٦٤٥٣٣.٥٢٣٩.٥١٥٣٣.٥١٥.٥عبد الرحمن عيد عبد المطلب عبد هللا٢٢٨٦١ ٥١

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٠١.٥١٦٣٠.٥١٥احمد عادل عبد المجيد عبد العزيز٢٣٠٠٤ ٤٧
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القنطرة غرب  ابوفاروق االعدادية االدارة المدرسة
٤٥٢٢٣٨.٥٢١١٦١.٥١٥٢٧١٥ابراهيم محمود ابراهيم سليمان١٩٤٧٩ ٣٥

٦٦٣٠٥٠.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٥.٥١٥.٥ابراهيم محمود دمحم الشرقاوي١٩٤٨٠ ٤٥

٥٢.٥٢٤٤٥٢١.٥١٨٢١٥٣١.٥١٥احمد السيد خضر محمود١٩٤٨١ ٣٩

٥١.٥٢٦٤٥.٥٢٢.٥١٩٠.٥١٥٣٤١٥احمد حماد عبدهللا حماد١٩٤٨٢ ٤٥

٤٧٢٢٣٧٢٠١٥٩١٣٢٣١٢احمد عبداللطيف عبدالعظيم عبدالقادر١٩٤٨٣ ٣٣

٤٩.٥٢٣.٥٤٥٢٠.٥١٧٧.٥١٢٣٧١٥احمد علي دمحم عيادة١٩٤٨٤ ٣٩

٤٦.٥٢٥.٥٤٥٢٠.٥١٧٧١٣٣٤.٥١٥احمد دمحم ابراهيم سليمان١٩٤٨٥ ٣٩.٥

٤٦٢٥٤٥٢١١٧٦١٣.٥٣١.٥١٥.٥احمد دمحم سالمان سالم١٩٤٨٦ ٣٩

٥٣٢٦٤٥٢١١٩١١٣.٥٣٤١٥.٥احمد محمود ابراهيم خليل١٩٤٨٧ ٤٦

٦٣.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٩١٥اسالم دمحم حسن دمحم١٩٤٨٨ ٤٩.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٥١٥اسالم دمحم على حسن١٩٤٨٩ ٤٨.٥

٥٣٢٥.٥٤٥٣٠١٨٨.٥١٥٣٨.٥١٥السيد مرسى سالمان موسى١٩٤٩٠ ٣٥

٦٣.٥٢٥.٥٤٧٣٠٢١١١٥.٥٣٨١٧حسن دمحم حسن عبدالرحمن١٩٤٩١ ٤٥

٤٦٢٥.٥٤٥.٥٢١١٨٣١٣.٥٣٦١٥شعبان عبدالرحيم عبد الرحيم اسماعيل١٩٤٩٢ ٤٥

٦٤٣٠٤٨٣٠٢٢١١٥٣٦١٥.٥طارق صالح عبدهللا دمحم١٩٤٩٣ ٤٩

٤٨٢١.٥٤٥٢٢١٨١.٥١٣٣٥.٥١٥عادل دمحم سليمان موسى١٩٤٩٤ ٤٥

٤٢.٥٢٣٣٧٢٢١٦٢.٥١٣٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن ابراهيم عمر احمد١٩٤٩٥ ٣٨

٤٣٢٣٣٧٢٠١٦٣١٣.٥٣٢١٥عبدهللا سالمه شحته سالمه١٩٤٩٦ ٤٠

٦١.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٥١٥٣٦.٥١٥.٥على اشرف سليمان سالم١٩٤٩٧ ٤٧

٤١.٥٢٢.٥٣٦.٥٢٠١٥٥.٥١١٣٠١٥عمر اوسامه حمد عطيه١٩٤٩٨ ٣٥

٤٤.٥٢٦٣٧.٥٢٠١٧٣١١٣٤.٥١٥.٥عمر سالم سالمة سالم١٩٤٩٩ ٤٥

٦٤.٥٣٠٤٦٣٠٢١٦١٦.٥٣٧.٥١٥عمرو عوض هللا دمحم الشرقاوي١٩٥٠٠ ٤٥.٥

٥١.٥٢٣.٥٤٥٢٢.٥١٨٧.٥١٥٣٤.٥١٥عمرو مرعي فتحي السنوسي١٩٥٠١ ٤٥

٤٢.٥٢٢٤٥٢٢١٧٠.٥١٥٣٠.٥١٥فارس اسماعيل خليل سليمان١٩٥٠٢ ٣٩

٤١.٥٢١.٥٤٥٢٢١٧٥.٥١٥٣٠١٥فارس دمحم احمد عبدالبارى١٩٥٠٣ ٤٥.٥

٥٠.٥٢٤.٥٣٧.٥٣٠١٨٨١٢٣٢١٥فرج مصبح نمر دمحم كليب١٩٥٠٤ ٤٥.٥

٥٣٢١٤٥٢٢.٥١٨٠.٥١٣.٥٣٣١٥.٥دمحم احمد عايش دمحم١٩٥٠٥ ٣٩

٥١٢٢٤٥٢٣١٨٠١٣.٥٣٠١٥دمحم احمد دمحم محمود١٩٥٠٦ ٣٩

٤٣٢١.٥٣٩٢٠١٦٣١٢٣٠١٥دمحم اشرف عبدالقادر سليمان١٩٥٠٧ ٣٩.٥

٤١.٥٢٠٣٦.٥٢١١٥٥١٣٣٠١٥دمحم اشرف موسى سيد احمد١٩٥٠٨ ٣٦

٤٣.٥٢٣٣٨.٥٢٠١٦٠١٠٣٠.٥١٠.٥دمحم حسين برهم حمدان١٩٥٠٩ ٣٥
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٥٣٢١.٥٤٥٢٤١٨٨.٥١٣٣٠.٥١٦.٥دمحم خليل عبدالرحمن احمد١٩٥١٠ ٤٥

٤٤٢١.٥٤٥٢٣.٥١٧٢.٥١٥٣٠.٥١٦دمحم رافت حلمى سليمان١٩٥١١ ٣٨.٥

٥٢٢٤٤٥.٥٣٠١٩٦.٥١٥٣٤.٥١٥دمحم رمضان سليمان دمحم١٩٥١٢ ٤٥

٤٣٢٠.٥٣٣٢١١٤٨.٥١٢.٥٣١١٥دمحم سامى عايد صباح١٩٥١٣ ٣١

٤٩٢١.٥٤٦٣٠١٨٦.٥١٥٣٣١٥دمحم سامى دمحم احمد١٩٥١٤ ٤٠

٤٧.٥٢٣.٥٤٨.٥٣٠١٩٥١٥٣١١٦دمحم صابر عبدالرحيم اسماعيل١٩٥١٥ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٢.٥٥٦٣٠٢٤٥.٥١٥.٥٣٨١٧دمحم صبرى ابراهيم اسماعيل١٩٥١٦ ٥٢.٥

٥٢٢٠.٥٤٥٢٤.٥١٨٧١٣٣٠.٥١٥.٥دمحم صبرى فريج سلمان١٩٥١٧ ٤٥

٤٥.٥٢٢٤٥٣٠١٨٢.٥١٣٣٤١٥.٥دمحم فايز حمد عطيه١٩٥١٨ ٤٠

٤٧٢٢٤٥٣٠١٨٣١٥٣١.٥١٥دمحم مصطفى دمحم سعيد١٩٥١٩ ٣٩

٤٦٢٢٤٥٢٠١٦٩١٣.٥٣٥.٥١٥دمحم ممدوح السيد سويلم١٩٥٢٠ ٣٦

٤٣.٥٢١.٥٤٥٢٢١٦٩.٥١٢٣١١٦.٥دمحم ناصر مسعد جواد١٩٥٢١ ٣٧.٥

٤٣٢١.٥٣٥.٥٢١١٥٩.٥١٢.٥٣٤١٦محمود احمد حسين احمد١٩٥٢٢ ٣٨.٥

٤٢٢١.٥٤٥٢٠.٥١٦٢١٢٣٢.٥١٦.٥محمود جمال على سالم١٩٥٢٣ ٣٣

٤٥.٥٢٠٣٧٢١١٦٩١٢.٥٣٠١٦.٥محمود فرج دمحم سالم١٩٥٢٤ ٤٥.٥

٤٢.٥٢٠.٥٣٥.٥٢١١٥٥١٢٣٢.٥١٥.٥مدين محمود عطية ابرهيم١٩٥٢٥ ٣٥.٥

٤١٢١٣٧.٥٢١١٥٠.٥١١.٥٣٠١٣مصطفى السيد رزق عبدهللا١٩٥٢٦ ٣٠

٤٢٢٠٣٨٢٠١٥٢١١٣٢١٢مصطفى سليم دمحم حمدان١٩٥٢٧ ٣٢

١٣.٥١١.٥١٦١٠٧١٥١٩٥مصطفى صالح احمد عيسى١٩٥٢٨ ٢٠

٦٠.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢١٤١٥٣٨١٥يوسف سمير دمحم جابر١٩٥٢٩ ٤٦.٥

٤٣٢٣٤٥٢١١٧٧١٢.٥٣٠١٥يوسف محمود سالمه سليمان١٩٥٣٠ ٤٥

٧٥٣٣٥٧٣٩.٥٢٦١.٥١٧٣٩١٥.٥اسماء احمد دمحم مسلم١٩٥٣١ ٥٧

٦٨.٥٣٤.٥٥٣.٥٣٨.٥٢٥٠.٥١٥.٥٣٩١٥.٥اسماء دمحم ابراهيم دسوقى١٩٥٣٢ ٥٥.٥

٧٤٣٣.٥٥٥.٥٣٩٢٥٧.٥١٦٣٩١٦االء دمحم عبدالرحيم اسماعيل١٩٥٣٣ ٥٥.٥

٥١.٥٢٢٤٧.٥٣٠١٩٩.٥١٥٣٥١٥امانى ابراهيم سالمه سليمان١٩٥٣٤ ٤٨.٥

٦٨.٥٣٠.٥٥٣٣٥٢٣٩.٥١٥٣٧١٨امانى دمحم انور دمحم١٩٥٣٥ ٥٢.٥

٥٣٢٦٤٧٣١.٥٢٠٦.٥١٥٣٩١٥اميره حسن نصير منصور١٩٥٣٦ ٤٩

٧٥.٥٣٣٥٥٣٨.٥٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٦.٥اميره دمحم دمحم مسلم١٩٥٣٧ ٥٧.٥

٦٤٣٢.٥٥٢.٥٣٣.٥٢٣٦.٥١٧٣٨١٥ايمان عياده دمحم عياده١٩٥٣٨ ٥٤

٦٠٢٦٤٩.٥٣٠.٥٢١٥١٥٤٠١٥.٥ايمان فرج السيد دمحم١٩٥٣٩ ٤٩

٦٥٢٦٤٩٣١.٥٢٢٠.٥١٦٤٠١٥بسمه عيد دمحم منصور١٩٥٤٠ ٤٩

٦٣٣٠٤٩.٥٣٠٢٢٣١٥٣٩١٥.٥بسنت السيد دمحم علي١٩٥٤١ ٥٠.٥
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٦٥٣٥٤٩٣١.٥٢٣٣١٥.٥٣٩١٥.٥بسنت خيرى خضر محمود١٩٥٤٢ ٥٢.٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٢.٥٢٤٢.٥١٦٣٩١٥بسنت ياسر سليمان سالم١٩٥٤٣ ٥٣.٥

٧٠.٥٣٨٥٨.٥٣٨٢٦٣١٩٣٩١٥.٥حنين ابراهيم دمحم دمحم١٩٥٤٤ ٥٨

٧٥.٥٤٠٥٧.٥٣٩٢٧٢١٧٤٠١٥.٥خلود شومان السيد دمحم١٩٥٤٥ ٦٠

٤٣٢٢٤٦٢٣.٥١٨٢.٥١٥٣٨١٣خلود دمحم عبدالفتاح دمحم١٩٥٤٦ ٤٨

٦٣.٥٣٢٤٩٣٠٢٢٦١٥٣٦.٥١٥دعاء السيد زاهر سالمان١٩٥٤٧ ٥١.٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٧١٥دعاء محمود دمحم موسى١٩٥٤٨ ٥١.٥

٦٩.٥٣٣٤٩.٥٣٠.٥٢٣٠١٦.٥٣٥١٥.٥دنيا ابراهيم السيد ابراهيم١٩٥٤٩ ٤٧.٥

٤٤٢٣.٥٤٧٢٣١٨٢.٥١٥.٥٣٥١٥دنيا رجب دمحم عبدالعال١٩٥٥٠ ٤٥

٧٤٣٧٥٣.٥٣٨.٥٢٥٩١٥٣٩١٦.٥دنيا عطيه احمد عطيه١٩٥٥١ ٥٦

٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨١٥.٥٣٩١٦.٥دنيا منصور عيداروس دسوقى١٩٥٥٢ ٥٨

٦٧٣٠٤٧.٥٣٢٢٢٩١٥٣٨١٦.٥دينا خالد حميد عبدالسالم١٩٥٥٣ ٥٢.٥

٦٨٣٠٤٥.٥٣١٢٢٤.٥١٥٣٧١٦.٥رباب احمد حماد احمد١٩٥٥٤ ٥٠

٦٤.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٨١٨رشا دمحم عوض السيد١٩٥٥٥ ٤٥

٦٩٣٣٤٨.٥٣٣.٥٢٣٨.٥١٥٣٧.٥١٧ريهام دمحم خليل سليمان١٩٥٥٦ ٥٤.٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٥٣١٢٢٨١٥٣٧١٦زهراء ابو عاشور جاد الرب بخيت١٩٥٥٧ ٤٩

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥٣٥١٥.٥زينب عيد سالمه دمحم١٩٥٥٨ ٤٧

٥٤٢١.٥٣٦.٥٣٠١٨٧١٢٣١١٦.٥ساميه موسى سليمان موسى١٩٥٥٩ ٤٥

٦٧.٥٣٠٤٦٣١٢٢٨١٥٣٦١٧.٥سلمى دسوقى احمد عبدالبارى١٩٥٦٠ ٥٣.٥

٦٧.٥٣٢.٥٥١٣٢٢٣٣١٥٣٨١٧.٥سلمي دمحم ابراهيم خليل١٩٥٦١ ٥٠

٦٩.٥٣٣٤٨٣٥٢٣٩١٥٣٧.٥١٨.٥سهيلة احمد سليمان عوده١٩٥٦٢ ٥٣.٥

٦١٣٠٤٥.٥٣١٢١٤.٥١٥٣٤.٥١٧شروق احمد دمحم احمد١٩٥٦٣ ٤٧

٦٠٢٢٣٧٢٣.٥١٨٨.٥١٣٣٣١٦شروق عبدالستار دمحم محمود١٩٥٦٤ ٤٦

٦٦٢٤٤٥٢٣.٥٢١٥١٣٣٢.٥١٧شهد فرج نصار نمر١٩٥٦٥ ٥٦.٥

٧٦.٥٣٧٥١.٥٣٩٢٦٠.٥١٧٣٧.٥١٨شيماء رجب عبدالرحيم اسماعيل١٩٥٦٦ ٥٦.٥

٦٥.٥٣٠٤٧٣٠.٥٢١٩١٥٣٤١٦.٥صباح حمد عطيه حمد١٩٥٦٧ ٤٦

٧٠.٥٣٢.٥٥١.٥٣٢٢٤٤١٥٣٨١٧.٥فاطمه خليفه ابو العباس خليفه١٩٥٦٨ ٥٧.٥

٦٠٢٤.٥٣٥٢٣١٨٧.٥١٥٣٢.٥١٦فاطمه سعد حفنى احمد١٩٥٦٩ ٤٥

٧٤٣٨٥٣٣٥.٥٢٥٦١٦٣٢.٥١٦.٥فاطمه دمحم حسان على١٩٥٧٠ ٥٥.٥

٦٠.٥٢٣٣٥٢١١٨٥.٥١٢.٥٣٢١٥فرح دمحم احمد عبدالبارى١٩٥٧١ ٤٦

٦١٢٢٤٧٢٣١٩٨١٥٣٣١٦كريمه السيد عمر الشرقاوى١٩٥٧٢ ٤٥

٦٠٣٠٣٧.٥٢٢١٩٦.٥١٥٣٧.٥١٦كريمه عبدالرؤف احمد حميد١٩٥٧٣ ٤٧
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٧٤٣٢.٥٥٤٣٣٢٥٣.٥١٦٣٩.٥١٥مروه خالد احمد شحاته١٩٥٧٤ ٦٠

٧٧٣٨.٥٥٤.٥٣٦٢٦١١٧٤٠١٥مروه يحى دسوقى عبدالبارى١٩٥٧٥ ٥٥

٧٦.٥٣٨.٥٥٦٣٦٢٦٥.٥١٩٤٠١٥مريم دمحم عبدالرحمن دمحم١٩٥٧٦ ٥٨.٥

٤٥.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩٠١٥٣٣.٥١٥مريم دمحم دمحم على١٩٥٧٧ ٤٦

٧٥٣٧.٥٤٧٣٠٢٤٣١٦٣٦١٦.٥منار محمود احمد عيسى١٩٥٧٨ ٥٣.٥

٧٢٣١٥١.٥٣٢٢٤٣١٧.٥٣٨١٥.٥منةهللا خالد ناصر منصور١٩٥٧٩ ٥٦.٥

٦٢٣٥.٥٤٩.٥٣٢٢٣٥١٧٣٦١٦منةهللا على عقل على١٩٥٨٠ ٥٦

٧٦.٥٣٩٥٤.٥٣٨.٥٢٦٦١٦.٥٣٥١٦.٥منه ابراهيم دمحم دسوقى١٩٥٨١ ٥٧.٥

٧٣٣٦.٥٤٩.٥٣٥٢٤٤.٥١٧.٥٣٨١٧.٥منه ابراهيم يوسف دمحم١٩٥٨٢ ٥٠.٥

٧٧.٥٣٨.٥٥٣٣٥.٥٢٦١.٥١٨٣٨١٧منه عباس العربى عباس١٩٥٨٣ ٥٧

٧١.٥٣٤.٥٥١.٥٣٤٢٤٢.٥١٧٣٥١٧منه دمحم علي عبدالعزيز١٩٥٨٤ ٥١

٤٩٣٢٤٥.٥٢٣.٥١٩٧١٦٣٥١٦منى سعد دمحم اسماعيل١٩٥٨٥ ٤٧

٥٠٣٣٤٥٢٣.٥٢٠٢.٥١٦٣٥١٦.٥مى سمير فرج عباس١٩٥٨٦ ٥١

٥٠.٥٣٠.٥٤٥٢٤.٥٢٠٢١٦٣٤١٧نانسي ضياء دمحم ابرهيم١٩٥٨٧ ٥١.٥

٦٠٣٤٤٨.٥٣٠٢٢٦١٧٣٤.٥١٧.٥ندا دمحم فتحى دمحم١٩٥٨٨ ٥٣.٥

٥٠٣٣.٥٤٥٢٣.٥١٩٨.٥١٥.٥٣٤١٥ندي انور سلمي سليمان١٩٥٨٩ ٤٦.٥

٥٠.٥٣٤٤٥٢٣.٥٢٠٠١٣٣٣١٥.٥نرمين عبدهللا سجيع حماد١٩٥٩٠ ٤٧

٦٠٣٢.٥٤٦.٥٣١.٥٢١٦.٥١٥٣٣١٧.٥نورهان الصادق سليمان دمحم١٩٥٩١ ٤٦

٧٠.٥٣٥٥١٣٥.٥٢٤٨.٥١٨.٥٣٥١٧نورهان على رزق عبدهللا١٩٥٩٢ ٥٦.٥

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٤١٦نورهان دمحم سالم سالم١٩٥٩٣ ٤٩.٥

٧٦٣٦.٥٥١٣٥٢٥١١٨.٥٣٦١٧هاجر احمد عبدالمجيد حسين١٩٥٩٤ ٥٢.٥

٦٧٣٥.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨١٧.٥٣٥.٥١٧.٥هايدى دمحم على سالم سالم١٩٥٩٥ ٥٠

٥٣٣١.٥٤٥٣٠.٥٢٠٨١٨٣٤.٥١٧.٥هدير السيد سعد سليمان١٩٥٩٦ ٤٨

٦١٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٢٠١٧.٥٣٤.٥١٧.٥ياسمين السيد دمحم قاسم١٩٥٩٧ ٥٠

٥١٣٢.٥٣٨.٥٢٢١٨٩١٧٣٣١٥.٥ياسمين عيد حسين احمد١٩٥٩٨ ٤٥

٤٣٢٣.٥٣٥٢٠.٥١٥٦٠٣٠١١شعبان شحات جاد الرب سليمان٢٢٨٢١ ٣٤

٦٢.٥٣٣.٥٤٥٢٢.٥٢٠٨.٥١٣٣٢.٥١٥هدير علي علي محروس٢٢٨٦٣ ٤٥

٥٢.٥٣٠٣٧.٥٣٠١٩٥٠٣٣.٥١٥.٥نجم السيد دمحم دمحم نجم٢٢٩٦٢ ٤٥
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القنطرة غرب  الشهيد أحمد مصطفى االعداديةاالدارة المدرسة
٤٩٣٢٤٦٢١.٥١٩٤.٥١٥٣٦١٦.٥احمد دمحم أحمد دمحم١٩٦٠٠ ٤٦

٤٧٣٢.٥٤٧٢٢١٩٤.٥١١.٥٣٨.٥١٥صالح صابر عبدهللا حسين١٩٦٠١ ٤٦

٦١.٥٣٢٤٥.٥٣٠٢١٨١٥٣٧١٦عالء شحته دمحم كمال١٩٦٠٢ ٤٩

٦٨٣٤٤٦.٥٣١٢٢٩١٥.٥٣٨١٥.٥كمال دمحم السيد دمحم١٩٦٠٣ ٤٩.٥

٧٠٣٢.٥٤٦.٥٣٤٢٣٣١٦٣٩١٦.٥دمحم احمد علي السيد١٩٦٠٤ ٥٠

٤٢٣١٣٨٣٠١٨٦١٥٣٨١٦.٥دمحم كرم عبدالعزيز احمد١٩٦٠٥ ٤٥

٤٩٣٣٣٨.٥٣٠١٩٥.٥١٥٣٥١٦دمحم محمود دمحم احمد١٩٦٠٦ ٤٥

٤٦٣٠.٥٣٤.٥٢٢.٥١٦٩١٥٣٣١٥دمحم هشام ابراهيم دمحم١٩٦٠٧ ٣٥.٥

٦٠٣٢٤٥٢٣٢٠٥١٧٣٧.٥١٦محمود السيد مصطفى مصطفى١٩٦٠٨ ٤٥

٦٤.٥٣٦.٥٤٥.٥٣٢٢٢٧.٥١٥.٥٣٩١٥.٥امنيه السيد عبدالعال السيد١٩٦٠٩ ٤٩

٧٤.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٨٢٥٤.٥١٦.٥٤٠١٦رحمه احمد علي حسين١٩٦١٠ ٥٣

٧٧٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧١.٥١٧٣٩١٧شروق اسامة فتحي السيد١٩٦١١ ٥٩

٧٧٣٩٥٧٣٨.٥٢٦٨.٥١٥.٥٤٠١٦شروق شوقي عبدالحليم عبد المجيد١٩٦١٢ ٥٧

٧٥٣٩٤٨.٥٣١.٥٢٤٩١٥٣٨١٦شيماء دمحم علي الفارس١٩٦١٣ ٥٥

٧٥.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٦١٥.٥٣٨١٦صالحة حمودة عبدالعزيز احمد١٩٦١٤ ٥٢

٦٨٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٦١٧عبير دمحم فؤاد السيد١٩٦١٥ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٠٤٦٣٠٢٢٤١٥٣٩١٥.٥عواطف عبدالعال السيد عبد العال١٩٦١٦ ٥٠.٥

٦٩٣٠٤٩٣١٢٢٨.٥١٦٣٩١٦مريم احمد كامل دمحم علي١٩٦١٧ ٤٩.٥

٧٢٣٥.٥٥٢.٥٣٦٢٥٠١٥٤٠١٦مريم عبدالمنعم عبدهللا حسين١٩٦١٨ ٥٤

٧٢.٥٣٧.٥٥٣٣٣.٥٢٤٧١٥٤٠١٦.٥منه دمحم رجب احمد١٩٦١٩ ٥٠.٥

٧٤٣٨٥٤.٥٣٨٢٥٩١٨٤٠١٦.٥ميار منصور نورالدين منصور١٩٦٢٠ ٥٤.٥

٧٤.٥٣٧.٥٥٢٣٦٢٥٤.٥١٦.٥٤٠١٦هبه السيد حسن السيد١٩٦٢١ ٥٤.٥

٤٢٣٠٣٣.٥٢٢.٥١٧٤.٥٠٣٠١٦احمد سعيد دمحم حسين٢٢٨٩٨ ٤٦.٥

٤٤٣٠٣٤٢١١٦٨٠٣٠١٥.٥حسن جمعه باز متولى٢٢٨٩٩ ٣٩

٤٤٢٥.٥٣٤٢١١٥٧.٥٠٣٠١٥رضا دمحم السيد دمحم٢٢٩٠٠ ٣٣

٦٠.٥٣٠٣٦.٥٣٠٢٠٢٠٣٢١٥.٥سيد عبدالوهاب فتحى عبدالمنصف٢٢٩٠١ ٤٥

٤٦.٥٣١.٥٣٦.٥٣٠١٨٩.٥٠٣٤١٦.٥عبدالرحمن سليمان احمد سليمان٢٢٩٠٢ ٤٥

٦٠٣٠٣٥٣١٢٠١٠٣١.٥١٥عبدالرحمن عتريس عبدالنبى عبدالاله٢٢٩٠٣ ٤٥

٤١.٥٣٠٣٤.٥٣٠١٧٠.٥٠٣١.٥١٥على مجدى زيدان دمحم٢٢٩٠٤ ٣٤.٥

٤٥٣١٣٥٣٠١٨٦٠٣٠١٦فارس حسام دمحم محمود٢٢٩٠٥ ٤٥

٥١.٥٢٤.٥٣٥.٥٣٠١٨١.٥٠٣٣١٦هناء عبدالحميد عابد دمحم٢٢٩٠٦ ٤٠
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٤١.٥٣٠٣٩.٥٢٠.٥١٦٨.٥٠٣٠.٥١٦.٥محمود شلبي عبده حافظ٢٢٩٥٧ ٣٧
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القنطرة غرب  الشيخ رضوان االعداديةاالدارة المدرسة
٥٥.٥٣٠.٥٣٦.٥٣١.٥١٨٥١١٣١١٥حازم احمد دمحم فرج هللا١٧١٠٧ ٣١

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٢.٥١٥مريم سمير عياد داود١٧٧٥١ ٤٧

٤٨٢٤٤٥٢٠.٥١٨٢.٥١٥٣٤١٥سيد ناجى اسليم سويلم١٨١٦١ ٤٥

٤٢٣٠٤٨.٥٢٢١٨٨.٥١٥٣٥١٥عبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد١٨١٦٦ ٤٦

٥٥٢٣.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٤.٥١١على سليمان سالمه سالم١٨١٧٧ ٤٥

٦١٢٤.٥٤٥٣٠٢٠١١٥٣٥١٥على عايش على سالمه١٨١٧٨ ٤٠.٥

٦٠٢٦٤٥٢١١٩٧١٥٣١.٥١٦يوسف عايش على سالمه١٨٢٦٨ ٤٥

٦٥٣٢٤٩.٥٣٠٢٢٧١٥.٥٣٥١٨اميره على سالمه سلمى١٨٢٨٤ ٥٠.٥

٤٦.٥٣٠.٥٣٦.٥٢٣.٥١٧٧١٢.٥٣٥١٥احمد أشرف عطية هاشم١٩٥٩٩ ٤٠

٥١٣١.٥٤٨٣٠٢٠٠١٥.٥٣٠١٣.٥ابراهيم عصام السيد عبده١٩٦٢٢ ٣٩.٥

٥٣٣٣٥٠.٥٣٠٢٠٤١٦.٥٣٣.٥١٥احمد عبدالرحمن دمحم مبروك١٩٦٢٣ ٣٧.٥

٦٦.٥٣٧٥٣.٥٣٧٢٣٩١٦.٥٣٨١٦احمد دمحم احمد دمحم١٩٦٢٤ ٤٥

٥٣٣٤.٥٤٨٣٠٢٠٤.٥١٥٣٢١٥.٥احمد دمحم عبدالشكور دمحم١٩٦٢٥ ٣٩

٥١٢٥.٥٤٩.٥٣٢١٩٤.٥١٥٣٠١٥اسماعيل وليد اسماعيل الصادق١٩٦٢٦ ٣٦.٥

٥٢.٥٣٠٤٨٣٢.٥٢٠٨١٥.٥٣١١٥السيد عطيه السيد ابراهيم١٩٦٢٧ ٤٥

٦١.٥٣٠٥٠٣٠٢١٦.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥جمال هجر دمحم هجر١٩٦٢٨ ٤٥

٦٥٣٢٥٥٣٨.٥٢٤٢.٥١٥.٥٣٧١٦.٥حسن حسين علي حسن١٩٦٢٩ ٥٢

٥٢٣٠٥٠.٥٣٢٢١٤١٥.٥٣٦١٥.٥حمدى ابوشوشه عبدالجليل حسن١٩٦٣٠ ٤٩.٥

٧٢.٥٣٤٥٥.٥٣٨.٥٢٥٤.٥١٥.٥٣٧١٦.٥خالد عبدالمنعم دمحم فتح هللا١٩٦٣١ ٥٤

٦٢٣٠٤٨٣١٢٠٦.٥١٣.٥٣١١٥رافت ابراهيم يحيي أحمد خليفه١٩٦٣٢ ٣٥.٥

٤٩.٥٣٠٤٩٣٠٢٠٤١٥٣١.٥١٦.٥رضا عبدالحميد عبدالحكيم عابدين١٩٦٣٣ ٤٥.٥

٦٥.٥٣٢٥٤٣٧.٥٢٤٣.٥١٥.٥٣٨١٦.٥سعيد ابراهيم على قطب يوسف١٩٦٣٤ ٥٤.٥

٥٢٣٠٤٦٣٤٢٠٧.٥١٥٣١.٥١٥سعيد دمحم ابراهيم سويلم سيد احمد١٩٦٣٥ ٤٥.٥

٤٧٣٠٤٦.٥٣١٢٠٠١٥.٥٣٤١٥سالمة عطوة سالمة سليمان١٩٦٣٦ ٤٥.٥

٤٨٣٠٤٥٣١.٥١٩٤.٥١٥٣١١٥عادل سالم سليمان ابراهيم١٩٦٣٧ ٤٠

٤٦٣٠.٥٥٠٣٦٢٠٣١٥٣٤.٥١٥عبدالرحمن السيد سليمان دمحم١٩٦٣٨ ٤٠.٥

٧٤٣٦٥٥٣٩.٥٢٥٨١٥.٥٣٨١٨عبدالرحمن جمعه على جمعه زياده١٩٦٣٩ ٥٣.٥

٧١.٥٣٤٥٧٤٠٢٥٦١٥.٥٤٠١٦.٥عبدالرحمن سالمه عبدالرحمن سالم١٩٦٤٠ ٥٣.٥

٥٢.٥٣٠.٥٥١٣٢.٥٢١٥.٥١٥٣٠.٥١٥.٥عبدالرحمن عيد ابراهيم متولي دمحم١٩٦٤١ ٤٩

٦٤.٥٣٠.٥٥٥.٥٣٠٢٢٦١٦.٥٣٢١٦.٥عبدالرحمن فهيد عبدالعال دمحم١٩٦٤٢ ٤٥.٥

٤٢.٥٢٦.٥٥١٢٠١٨٥.٥١٦٣٥١٥عبدالرحمن محمود احمد عوض١٩٦٤٣ ٤٥.٥
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٤٦.٥٣١.٥٤٦.٥٣٠١٩٥١٥٣٦١٥.٥عبدهللا دمحم سالم دمحم١٩٦٤٤ ٤٠.٥

٧٨٣٤٥٧٣٨.٥٢٦٤.٥١٥٣٦١٥.٥عبدالمنعم اسماعيل دمحم فتح هللا١٩٦٤٥ ٥٧

٤٧٣٠٤٦٢٠١٨٨١٧.٥٣٦١٦عبده سالمه سليمان حمد١٩٦٤٦ ٤٥

٤٥.٥٣٠٤٥٢٠١٧٧١٥٣١١٦.٥عطيه دمحم عطيه متولي١٩٦٤٧ ٣٦.٥

٦٠٣١.٥٥٣٢٤.٥٢١٥١٦.٥٣٢١٥.٥على سالمه سليمان دمحم١٩٦٤٨ ٤٦

٧٣٣٣٥٥٣٣.٥٢٥٠.٥١٧٣٦١٧.٥عمر كامل عاشور متولي فوده١٩٦٤٩ ٥٦

٦١٣١٥٢.٥٢١.٥٢١١١٧٣٢.٥١٦.٥عمرو دمحم عبدالجليل حسن عبدالعزيز١٩٦٥٠ ٤٥

٦٠٣٣٥٠٢٠٢٠٨١٧٣١١٦عيد جمعه حسين غنام١٩٦٥١ ٤٥

٥٢.٥٣٣.٥٥١٢٠١٩٧١٧٣٣١٦عيد دمحم عيد عيد١٩٦٥٢ ٤٠

٦١٣١.٥٥٦٣٠٢٢٣.٥١٧٣٧١٨.٥فتحي عبدالفتاح دمحم عبد الجواد١٩٦٥٣ ٤٥

٤٢٣٠٣٨٢٠١٦٧١٥.٥٣٦١٦كريم كرم حسان صبره عبداللطيف١٩٦٥٤ ٣٧

٧٤٣٤.٥٥٧.٥٣٨٢٥٩١٧٣٩.٥١٧.٥كيرلس اشرف عزيز شنوده١٩٦٥٥ ٥٥

٧٦.٥٣٥٥٥٣٣٢٥٢.٥١٧٣٧١٨دمحم احمد حسن ابراهيم١٩٦٥٦ ٥٣

٤٤.٥٣٣٤٥٣٠١٩٢.٥١٧٣٢.٥١٧.٥دمحم احمد عبدالرحمن عبد العال١٩٦٥٧ ٤٠

٥٣٣٢٥١٢٢.٥٢٠٣.٥١٥٣٥١٥.٥دمحم السيد سالم سليمان١٩٦٥٨ ٤٥

٤٩٣١٤٥.٥٢٠١٨٥.٥١٦٣٠١٦دمحم زايد سالمه الفى١٩٦٥٩ ٤٠

٦٣٣٤٥٢.٥٣٠٢٢٨.٥١٧٣٦١٦دمحم سعيد دمحم عبدالقادر١٩٦٦٠ ٤٩

٤٧٣٥.٥٥١.٥٢١.٥٢٠٠.٥١٧٣٤١٧.٥دمحم سلمي دمحم سالم١٩٦٦١ ٤٥

٤٧٣٤٤٧٣٤٢٠٩١٧٣٥١٦.٥دمحم سليمان سالم الفى١٩٦٦٢ ٤٧

٤٨.٥٣٥.٥٤٨٣٤٢١١١٧٣٤.٥١٧دمحم شحته دمحم احمد١٩٦٦٣ ٤٥

٤٤٣٣٤٧.٥٣١.٥٢٠٦١٦.٥٣٦١٨دمحم على سالم دمحم١٩٦٦٤ ٥٠

٦٨.٥٣٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٩.٥١٧٣٥.٥١٧دمحم كمال دمحم دمحم١٩٦٦٥ ٥٧

٤١٣٢٤٦.٥٣٢١٩٩.٥١٦.٥٣١١٨دمحم محمود سليمان دمحم١٩٦٦٦ ٤٨

٦٦٣٥٤٨٣٢.٥٢٣١.٥١٦.٥٣٦١٦دمحم مظهر احمد السمان١٩٦٦٧ ٥٠

٦٥.٥٣٤٥٢٣٢.٥٢٣٠١٦.٥٣٦١٧محمود احمد عبدالعزيز عبد الرحمن١٩٦٦٨ ٤٦

٤٢.٥٣٠٤٧٣١١٩٥.٥١٦.٥٣٤١٧.٥محمود السيد دمحم متولى عوض هللا١٩٦٦٩ ٤٥

٥١.٥٣٥.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٢١١٦.٥٣٥١٦محمود حسنى صبره عبداللطيف١٩٦٧٠ ٤٩

٤٧.٥٣٠٤٦.٥٣٢.٥١٩٣.٥١٥.٥٣٤١٦محمود دمحم سليمان على١٩٦٧١ ٣٧

٤٤.٥٣٢٤٧٣٠.٥١٩٩١٥.٥٣٦١٦محمود دمحم سويلم سالمه١٩٦٧٢ ٤٥

٥٣.٥٣٣٤٩.٥٣٣.٥٢٢١.٥١٦.٥٣٧١٨.٥مصطفى احمد دمحم دمحم نويجع١٩٦٧٣ ٥٢

٧٥.٥٣٧٥٣٣٨.٥٢٦١١٦.٥٣٧١٧منصور ابراهيم منصور جاد١٩٦٧٤ ٥٧

٤٤.٥٣١.٥٤٦.٥٣٢١٩٩.٥١٥.٥٣٥١٦هشام شيخون دمحم عطية١٩٦٧٥ ٤٥
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٤٤٣٠٤٥٣٢.٥١٨٩.٥١٦.٥٣٤١٣يحيي دمحم سيد دمحم١٩٦٧٦ ٣٨

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠يسى وحيد سعيد شنوده سعيد١٩٦٧٧ ٠

٥٢٣١٤٥.٥٣٦.٥٢١٦.٥١٦.٥٣٣١٥يوسف دمحم سليمان دمحم١٩٦٧٨ ٥١.٥

٦٥.٥٣٦.٥٥٣.٥٣٨٢٥١١٦.٥٣٧١٥.٥اسراء رجب احمدى احمد١٩٦٧٩ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٨٥٢.٥٤٠٢٦٥١٧٣٨.٥١٦اسراء عمر على ابراهيم١٩٦٨٠ ٥٨

٦٣٣٧٥٥.٥٣٦.٥٢٤٨.٥١٦.٥٣٣.٥١٥.٥اسالم رجب احمدى احمد١٩٦٨١ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩٢٧٤.٥١٦.٥٣٧١٧اسماء دمحم دمحم خليل١٩٦٨٢ ٦٠

٦٢٣١.٥٥١٣٤.٥٢٢٤.٥١٥.٥٣٤.٥١٥امانى دمحم سليمان سالم١٩٦٨٣ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٤.٥٥٢٣٣٢٣١.٥١٥٣٢.٥١٦اميره دمحم أحمد عبدالقادر اسماعيل١٩٦٨٤ ٤٧.٥

٧٦٣٦.٥٥٦٣٨٢٦٣١٥.٥٣٩١٦ايمان ابوالفضل محفوظ على١٩٦٨٥ ٥٦.٥

٧٥٣٣.٥٥٣٣٣٢٤٩١٥.٥٣٩١٧ايمان حامد جمال حامد١٩٦٨٦ ٥٤.٥

٦٩.٥٣٦.٥٥٠٣٤.٥٢٤١١٥.٥٣٥.٥١٦.٥ايمان عبدالواحد رشاد دمحم١٩٦٨٧ ٥٠.٥

٧٥.٥٣٧٥٧.٥٣٦.٥٢٥٨١٦٣٨.٥١٨ايمان دمحم سليمان علي١٩٦٨٨ ٥١.٥

٦٠٣٥٥١.٥٣٦.٥٢٣٣.٥١٥.٥٣١١٥بسمه عمر سليم سليم١٩٦٨٩ ٥٠.٥

٧٥٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٦٦١٥.٥٣٩١٦.٥حبيبه حامد عبدالحميد على ابوعماره١٩٦٩٠ ٥٥

٧٦.٥٣٨٥٩٣٩.٥٢٧٢١٦٤٠١٧.٥حنين ايمن فريح سالم١٩٦٩١ ٥٩

٥٣.٥٣٤٥١.٥٣٤٢٢٠.٥١٦.٥٣٢١٥.٥روناء احمد دمحم السيد فرحان١٩٦٩٢ ٤٧.٥

٦٢.٥٣٣.٥٥٤٣٩٢٣٧.٥١٦٣٧.٥١٦.٥شروق عاطف حسن منتصر١٩٦٩٣ ٤٨.٥

٧٣.٥٣٥.٥٥٦٣٧.٥٢٦١١٥.٥٣٦١٧شهد عطيه سعد سعيد١٩٦٩٤ ٥٨.٥

٦٠٣٣.٥٤٩٣٥.٥٢٢٤١٥٣٥.٥١٦.٥شيماء احمد عبدالرحمن احمد١٩٦٩٥ ٤٦

٧٣.٥٣٧.٥٥٤.٥٣٨.٥٢٥٢.٥١٧٣٧١٥.٥عبير دمحم منصور ابراهيم١٩٦٩٦ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٥٤٣٧٢٤١.٥١٥.٥٣٦.٥١٥.٥عزيزه سليم سليمان دمحم١٩٦٩٧ ٤٩.٥

٦٠٣٤.٥٤٩.٥٣٢.٥٢٢٢١٥.٥٣٣١٥فاطمه احمد السيد عبدالعال١٩٦٩٨ ٤٥.٥

٥٢.٥٣٤.٥٥٠.٥٣٢٢١٦١٦٣٣١٥لمياء عطيه جمعه متولي١٩٦٩٩ ٤٦.٥

٧٥.٥٣٤٥٦.٥٣٨.٥٢٦٠١٦.٥٤٠١٦.٥مروه دمحم حسن عبدالشافى١٩٧٠٠ ٥٥.٥

٥٢.٥٣٠٤٦٣٤.٥٢٠٨١٥.٥٣٤١٦منال ابوالخير دمحم موسى١٩٧٠١ ٤٥

٤٤.٥٣١.٥٤٨٣٠٢٠١١٥٣٥١٥ميسره دمحم مسعد دمحم١٩٧٠٢ ٤٧

٦١٣٤.٥٥٣٣٠.٥٢٢٧١٧٣٧١٥نجالء عبدالخير دمحم سالم١٩٧٠٣ ٤٨

٥١٣٥٥٥٣٢.٥٢٢٦.٥١٨٣٧١٥نورهان عوض دمحم عوض١٩٧٠٤ ٥٣

٧٦.٥٣٧.٥٥٨٣٦٢٦١١٧٣٩١٥.٥نورهان يسرى على على١٩٧٠٥ ٥٣

٧١.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٤٢٤٩١٦.٥٣٧.٥١٥هاجر السيد اسماعيل ابراهيم١٩٧٠٦ ٥١.٥

٦٣.٥٣٦٥٠.٥٣٠٢٢٥١٧٣٥.٥١٥هبه ابوالمعاطى عثمان ابوالمعاطى١٩٧٠٧ ٤٥
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٧٥.٥٣٦٥٤.٥٣٢.٥٢٤٤.٥١٧٣٥.٥١٥هند دمحم حسن دمحم١٩٧٠٨ ٤٦

٧٢.٥٣٥٥٦٣٦٢٤٩.٥١٧٣٩.٥١٥يارا درويش حسين السيد موسى١٩٧٠٩ ٥٠

٦٧٣٥.٥٥٤٣١.٥٢٣٣١٦.٥٣٥١٥ياسمين هاشم غنيم محمود١٩٧١٠ ٤٥

٤٧.٥٣٦٤٧.٥٣١١٩٩٠٣٣.٥١٦احمد جمال موسى عمر موسى٢٢٨٢٢ ٣٧

٥٣٣٧.٥٤٨٣٢٢١٥.٥٠٣٤١٦.٥احمد السيد محمود احمد السيد٢٢٨٢٣ ٤٥

٤٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠١٩٥٠٣٠١٥اسامة عودة سالم عودة٢٢٨٢٤ ٤٥

٥٣.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٥٢٢٢.٥٠٣٥.٥١٦.٥دمحم السيد دمحم سليمان٢٢٨٢٥ ٤٥

٦٠٣٧٥٤.٥٣٣.٥٢٣٢.٥٠٣٥.٥١٦رانيا رضا خليل السيد سليمان٢٢٨٢٦ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٥٥٢٣٠.٥٢٢١.٥٠٣٣.٥١٦.٥منى رضا خليل السيد٢٢٨٢٧ ٥٠.٥

٦٣٣٥.٥٥٤٣٤٢٤١.٥١٦٣٤١٦وفاء ابراهيم على سالمه٢٢٨٤٩ ٥٥

٤٦.٥٣٥٥٣٣٢.٥٢١٢١٦٣٥١٦.٥ياسمين عبد العال دمحم دمحم٢٢٨٥٠ ٤٥

٦٠.٥٣٦٥٣.٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٦٣٢.٥١٦.٥ياسمين دمحم السيد سليمان٢٢٨٥١ ٤٦

٦٠٣٦٥١٣٥٢٢٩.٥١٥.٥٣١١٦دمحم احمد دمحم سويلم٢٢٨٥٢ ٤٧.٥

٥٣.٥٣٥.٥٤٩٣٠٢١٥١٥.٥٣٢.٥١٦.٥دمحم على سليمان دمحم٢٢٨٥٣ ٤٧

٧٧٣٩.٥٤٩.٥٣٨.٥٢٦٠١٩٣٧.٥١٨اسراء دمحم السيد علي٢٤٠٠٦ ٥٥.٥
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القنطرة غرب  ابراهيم مسلم االعدادية االدارة المدرسة
٤٩.٥٣٢.٥٣٨.٥٢٣.٥١٩٩١٦.٥٣٠١٥.٥دمحم سامح صبرى دمحم١٢٤٨ ٥٥

٦٠٣٠٣٨٣٠.٥٢٠٥.٥١٧٣٧١٥احمد سعيد عبدالنبي محمود١٩٧١١ ٤٧

٦٤.٥٣٣.٥٤٥٣٠.٥٢١٨.٥١٨٣٦١٦احمد سلمان سليمان سالمان١٩٧١٢ ٤٥

٥١.٥٢٦.٥٣٨٢٣١٧٧١٨٣٢١٥احمد طارق دمحم زكى١٩٧١٣ ٣٨

٤٦٢٠٣٥٢٢.٥١٥٧.٥١٣٣١١٣.٥احمد دمحم عبدالعال السيد١٩٧١٤ ٣٤

٥١٢٥.٥٤٥٢٤.٥١٩٣١٦.٥٣٤١٥ايمن كمال جاد الكريم قبيصى١٩٧١٥ ٤٧

٦١.٥٣٠٤٥٢٣.٥٢٠٥١٦.٥٣٤١٦حسن سعد حسن السيد١٩٧١٦ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦.٥٣٧١٦.٥خالد عبدهللا خليل موسي١٩٧١٧ ٤٥

٦٠٣٢٤٥٣٢٢١٤١٧.٥٣٧١٧سالم عبدالحافظ احمود سالمان١٩٧١٨ ٤٥

٤٥٣٠٣٨٢٣١٧٧.٥١٦.٥٣٥.٥١٥عبدالرحمن بدران احمد بدران١٩٧١٩ ٤١.٥

٦٠٣٠٤٥٢٤٢٠٥١٨.٥٣٦١٨.٥عبدالرحمن فاضل عسران السمان١٩٧٢٠ ٤٦

٦٥.٥٣٤٤٥٣٦٢٢٦.٥١٨٣٧١٨.٥عبدهللا عبد العزيز عبدهللا ابراهيم١٩٧٢١ ٤٦

٦٥٣٣.٥٤٥٣٤.٥٢٢٣١٨٣٧١٦.٥فارس ابراهيم عبدهللا دمحم١٩٧٢٢ ٤٥

٧٨٣٩٥٤.٥٣٨٢٦٣.٥١٦.٥٣٩١٧.٥دمحم ابراهيم حسن عبدهللا١٩٧٢٣ ٥٤

٦٢٣٠٤٦.٥٣٥٢٢١.٥١٧٣٧١٨دمحم احمد عبدهللا دمحم١٩٧٢٤ ٤٨

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢١١٨٣٧١٨.٥دمحم اسماعيل عبدهللا ابراهيم١٩٧٢٥ ٤٦

٤٨٣٢.٥٤٥٣٠١٨٩.٥١٦٣٧١٥دمحم صالح عبدهللا دمحم عبد الحليم١٩٧٢٦ ٣٤

٦١.٥٣٣.٥٤٦٣٠٢١٨.٥١٧٣٦١٧دمحم فرج سليمان سالمان١٩٧٢٧ ٤٧.٥

٤٨٣٠٤٧٣٠٢٠٠١٦.٥٣٣.٥١٦.٥دمحم فوزي دمحم احمد شحاته١٩٧٢٨ ٤٥

٤٩٣٣٤٥٣٠٢٠٢١٧٣٨١٥.٥دمحم لباد بدران عميد١٩٧٢٩ ٤٥

٥٣.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٣١٧٣٨١٦.٥دمحم دمحم احمد بدران١٩٧٣٠ ٤٢

٥٢.٥٣٤٤٥٣٠.٥٢٠٩١٧٣٧١٦محمود نصر خليل موسي١٩٧٣١ ٤٧

٤٦.٥٢٦٤٥.٥٣٠.٥١٩٣.٥١٧٣٢١٦.٥موسي دمحم خليل موسي١٩٧٣٢ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٧.٥٣٢١٥.٥هيثم دمحم عبدهللا دمحم١٩٧٣٣ ٤٥

٧٨.٥٣٨.٥٥٧٣٩٢٧١١٩.٥٤٠١٧.٥يوسف عبدالعزيز شحاتة امين١٩٧٣٤ ٥٨

٦٤٣٠.٥٤٦٢٣.٥٢١٤١٧٣٦١٧اسماء حسين حسن نصر الدين١٩٧٣٥ ٥٠

٦٦.٥٣٢.٥٤٦.٥٣٠٢٢٨.٥١٨.٥٣٨١٦.٥حنان لباد بدران عميد١٩٧٣٦ ٥٣

٧١٣٠٤٧.٥٣١٢٣٧.٥١٩٣٨١٦.٥حنين السيد سالم سالمه١٩٧٣٧ ٥٨

٧١٣٣٤٥.٥٣٠٢٣٣.٥١٨٣٩١٨داليا ناصر سالم سالمه١٩٧٣٨ ٥٤

٧٠.٥٣١٤٨٣٦.٥٢٤١١٨.٥٣٨١٧.٥زينب محمود عطيه ابراهيم١٩٧٣٩ ٥٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣١٢٢٢.٥١٨٣٩١٦ساره خميس منصور عوض١٩٧٤٠ ٥٥
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٦٠٣٠٤٦٣٠٢١٩١٥.٥٣٦.٥١٧.٥سحر السيد دمحم عبدالهادي١٩٧٤١ ٥٣

٧٠٣١٤٦٣٦٢٣٤١٨.٥٣٩١٨سعديه محمود عطيه ابراهيم١٩٧٤٢ ٥١

٦٦.٥٣٠٤٧.٥٣٣.٥٢٣١١٨٣٩١٧سمر صالح معتمد حافظ١٩٧٤٣ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٢.٥٤٩٣٣.٥٢٤٠.٥١٨.٥٤٠١٧شروق عميد سويلم سالمان١٩٧٤٤ ٥٣

٧١٣١.٥٤٧.٥٣٠٢٢٨١٨٣٨١٦شهد عبدالقادر عبد الرازق عبد المعطي١٩٧٤٥ ٤٨

٤٤٣٠٤٥٢٣.٥١٩٠.٥١٧٣٠١٦صباح دمحم احمد بدران١٩٧٤٦ ٤٨

٦٦.٥٣٣٤٥٣١.٥٢٢٦١٨.٥٣٨١٦.٥منال سالمة سليمان سالمان١٩٧٤٧ ٥٠

٦٠٣٢.٥٤٥٣١.٥٢١٨١٨.٥٣٨١٦.٥منةهللا رضا احمد السيد١٩٧٤٨ ٤٩

٥٢.٥٣١.٥٤٥.٥٣٢٢١٦.٥١٨.٥٣٦١٦مني سالم غانم سلمي١٩٧٤٩ ٥٥

٥٤٣٤٤٥٣٢.٥٢١٥.٥١٧.٥٣٦١٧مي منصور شوقي عوض١٩٧٥٠ ٥٠

٧٠.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٧٣٨١٧ناديــه شريــف احمــد محمــد عبدالــرازق١٩٧٥١ ٥٠.٥

٦٨٣٠٤٥٣٢٢٢١١٧٣٨.٥١٧نسمه مجدي سليمان محجوب١٩٧٥٢ ٤٦

٦٩.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٢١٦٣٥.٥١٦.٥نورهان سليمان عيد سليمان١٩٧٥٣ ٤٥

٤١.٥٢٠٣٧٣٠١٧٩.٥١٥.٥٣٠١٦.٥دمحم عبد الفتاح دمحم فارس٢٢٤٩٠ ٥١

٥٣٣١٤٦٣١١٩٨١٦.٥٣٤.٥١٥.٥ايمان ثروت عبد العزيز السيد٢٢٤٩١ ٣٧

٤٨.٥٣٠.٥٣٨٣٠١٩٢١٧٣٣١٦.٥مريم مدحت سليم دمحم٢٢٤٩٢ ٤٥

٤٣.٥٣٠٣٩٣١١٨١.٥٠٣٢.٥١٦.٥احمد صالح علي دمحم٢٢٩٥٢ ٣٨

٠٠٠٠٠٠٢٠١٠دمحم جمال نوفل جرير٢٢٩٥٣ ٠

٦٢٣٠٤٥٣١٢١٣٠٣٧١٧.٥نادر بهاء الدين عبدالستار حسن٢٢٩٥٤ ٤٥

٤٤٣٠٤٥٣٠١٨٧٠٣١.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم السيد صالح٢٢٩٥٥ ٣٨

٤٨.٥٣٢٤٥٣٠.٥٢٠١٠٣٣.٥١٧.٥ايمان عبد الرازق عثمان ابو القاسم٢٢٩٥٦ ٤٥

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٧٨٦ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي

القنطرة غرب  االتحاد  تعليم أساسي عاالدارة المدرسة
٦٤.٥٣٠٤٨.٥٣٥٢٢٨١٥٣٥١٦رضا عبدهللا طنطاوي عبد الهادي١٩٧٥٤ ٥٠

٤٩.٥٣٠٤٨.٥٣١١٩٩١٣٣٣١٥عبدالرحمن دمحم ابراهيم صبيح١٩٧٥٥ ٤٠

٥٢٣٠٤٦.٥٣٤٢٠٩١٣.٥٣٣١٦على اوسامة على على١٩٧٥٦ ٤٦.٥

٧٤.٥٣٠٥٦.٥٣٨٢٥٣١٥٣٩١٥دمحم رمضان عبدالباسط عبد الرازق١٩٧٥٧ ٥٤

٧٤.٥٣٨٥٧.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٥٣٩١٥.٥اسراء صبرى دمحم عبدالمقصود١٩٧٥٨ ٥٧

٦٠٣٠٤٨.٥٣٤٢٢١.٥١٥٣٢١٥خلود دمحم اسماعيل علي١٩٧٥٩ ٤٩

٦٠٣٠٤٥.٥٣٤٢١٥.٥١٥٣٧١٥.٥رغدة جيوشى احمد على عبدالرازق١٩٧٦٠ ٤٦

٧٥٣١.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٨.٥١٥٣٩١٥.٥سماسم اوسامة على على دمحم١٩٧٦١ ٥٧

٦٨٣١.٥٤٨٣٤.٥٢٣٠١٥٣٤.٥١٦.٥فاطمه السيد علي احمد دمحم١٩٧٦٢ ٤٨

٤٦٣٠٤٨٣٠٢٠٣.٥٠٣٠١٥جوزيف رفعت عوض عطيه بدروس٢٢٨٢٨ ٤٩.٥

٥١٣٠٤٧.٥٣٤٢١٠٠٣٣.٥١٦.٥دمحم احمد النوبى احمد٢٢٨٢٩ ٤٧.٥

٤٥٣٠٤٨.٥٣١١٩٩.٥٠٣٢.٥١٣دمحم عبدهللا على سليمان حسن٢٢٨٣٠ ٤٥

٤٨.٥٢٦٤٨٣٦٢٠٣.٥٠٣٤.٥١٥دمحم ناصر احمد ابراهيم احمد٢٢٨٣١ ٤٥

٥١٣٠٤٨٣٣٢١٣٠٣٣.٥١٦.٥رحاب السيد حسن ابراهيم العمله٢٢٨٣٢ ٥١

٤٦٣٠٥١٣١.٥٢٠٨.٥٠٣٥.٥١٧ماريانه صادق الصغير شحانه٢٢٨٣٣ ٥٠

٤٦.٥٣٠٤٥٣١١٩٧.٥٠٣١١٥احمد عبدالعظيم فهمي عبدالجليل٢٢٩٤٧ ٤٥

٤٣.٥٣٠٣٣.٥٢٠١٧٢٠٣١١٦بهاء خالد داؤد ابراهيم٢٣٠٢٣ ٤٥
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القنطرة غرب  السموح اإلعدادية بنيناالدارة المدرسة
٤٢.٥٢٣.٥٤٥٢٢١٧٣.٥١٣٣٦١٥ابراهيم على فايز على١٩٧٦٣ ٤٠.٥

٧٦٣٦.٥٥٥٣٣٢٥٥.٥١٥٣٨١٥احمد السيد سالمه دمحم١٩٧٦٤ ٥٥

٤٧٣٠٤٩٣١.٥٢٠٢.٥١٥٣٦١٥احمد السيد سليمان سالم١٩٧٦٥ ٤٥

٥٠٣٠.٥٤٩.٥٣١٢١٢.٥١٥٣٧.٥١٣.٥احمد حسن سعد سالم١٩٧٦٦ ٥١.٥

٤٤.٥٣٠٤٦٣٠١٩٥.٥١٣٣٥.٥١٥احمد حسن علي سليمان١٩٧٦٧ ٤٥

٤٤.٥٣٠٤٨.٥٣٢١٩٤١٢.٥٣٣.٥١٥احمد عبوده المصرى سليمان١٩٧٦٨ ٣٩

٧٢.٥٣٤٥٤٣٥٢٤٩.٥١٥.٥٣٩١٥احمد دمحم حسن حسن١٩٧٦٩ ٥٤

٥١٣٠.٥٤٨٣٠٢٠٩.٥١٥٣٦١٥احمد دمحم سالم كريم سالم١٩٧٧٠ ٥٠

٦٧٣٠.٥٤٧٣٠٢٢٠١٥٣١.٥١٥.٥احمد دمحم عبدالعزيز على١٩٧٧١ ٤٥.٥

٧٤٣٩.٥٥٩٣٩٢٦٩١٧٣٤.٥١٥احمد دمحم دمحم عطية١٩٧٧٢ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٠٤٩.٥٣١٢٣٢.٥١٥٣٨١٥احمد وليد احمد خليل علي١٩٧٧٣ ٤٨.٥

٧٠.٥٣٠٥٤٣١.٥٢٣٧١٥٣٦١٥اسالم سالم حسين سالم١٩٧٧٤ ٥١

٦٧٣٠٤٧٣٢٢٢٤.٥١٥٣٤.٥١٥حسام فتحى عوده دمحم١٩٧٧٥ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٠٢٣٢١٥٣٨.٥١٦.٥حسن عبدهللا حسن درهوس١٩٧٧٦ ٥٣.٥

٤٢.٥٣٠٤٥٣٠١٩٢.٥١٥٣٠١٥.٥حسن عبدهللا سليمان منصور١٩٧٧٧ ٤٥

٦٠٣٢٤٦.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٨١٦.٥خالد رمضان سالم اكريم سالم١٩٧٧٨ ٤٦

٧٣.٥٣٨.٥٤٨.٥٣٤٢٤٧.٥١٥٣٨١٧سالم ياسر سالم غصين دمحم١٩٧٧٩ ٥٣

٥١.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٢٣٩١٦عاطف دمحم حسيني دمحم١٩٧٨٠ ٤٦

٤٠٣١.٥٤٥٣٠١٩١.٥١١.٥٤٠١٦عبدالرحمن سالم سليم سالم صالح١٩٧٨١ ٤٥

٤٣.٥٣٠.٥٤٦٢٠.٥١٧٩١٢٣٨١٥عبدهللا عبدالسالم سالم السيد١٩٧٨٢ ٣٨.٥

٦٦.٥٣٢٤٧٣٠٢٢٩١٥٣٩١٥عبدهللا غنيم راضي مسلم١٩٧٨٣ ٥٣.٥

٤١٣١.٥٣٦٢٠١٧٣.٥١٥.٥٣٩١٦عبدهللا دمحم على ابراهيم١٩٧٨٤ ٤٥

٤١.٥٣١٣٨.٥٣٠١٨٦١٥٣٩١٥عبدالوهاب احمد منصور سليمان١٩٧٨٥ ٤٥

٤٣٣٠٣٦.٥٣٠١٨٥.٥١٥.٥٣٨١٦.٥على سالمه عبدالرازق سالمه١٩٧٨٦ ٤٦

٤٠.٥٣٠٣٦٢٠١٧١.٥١٥٣٢١٥عمر احمد حنيدق يوسف١٩٧٨٧ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٨٣٠١٨٨١٣٣٩١٦عمر سعيد سليمان سالمه١٩٧٨٨ ٣٩.٥

٤١.٥٣٢٣٧.٥٢٠١٧٣١٥٣١١٥.٥فايز على فاير على١٩٧٨٩ ٤٢

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٨.٥١٦كامل حسن نصار سليمان١٩٧٩٠ ٥٠.٥

٥٢٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٤١٥٤٠١٥.٥دمحم السيد جوده سليمان١٩٧٩١ ٤٦.٥

٤٥٣١٣٨.٥٢٢١٨١.٥١٥.٥٣٩.٥١٦دمحم السيد على عبدالسالم١٩٧٩٢ ٤٥

٦١٣١.٥٤٥٣٠٢١٥.٥١٥٣٥١٦دمحم جمعه على جمعه١٩٧٩٣ ٤٨
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٧٠.٥٣٠٤٧٣٠٢٢٧١٥٣٨١٦دمحم حسن سليمان حسن١٩٧٩٤ ٤٩.٥

٧٠.٥٣٢٤٦.٥٣٠٢٣٤١٥.٥٣٩١٥.٥دمحم رشاد جوده عمر سالم١٩٧٩٥ ٥٥

٦٨.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢٣٠.٥١٧٣٩١٦.٥دمحم سليمان ابراهيم سليمان١٩٧٩٦ ٥٢

٥٠٣١.٥٤٦٣٠٢٠٥.٥١٥٣٩١٦دمحم سليمان سعد سالم١٩٧٩٧ ٤٨

٤٧.٥٣١٤٨.٥٣١٢٠٦.٥١٥٣٧١٥دمحم دمحم عوده سليمان١٩٧٩٨ ٤٨.٥

٧٨.٥٣٦.٥٥٧.٥٤٠٢٦٣.٥١٥٣٩١٧محمود السيد فتحى سالم١٩٧٩٩ ٥١

٧٥٣٤.٥٥٤٣٩٢٥١.٥١٥.٥٣٨١٧مصطفى جمال عبدالحميد دمحم البيلي١٩٨٠٠ ٤٩

٧٠٣٤٤٧.٥٣٥٢٣١.٥١٥٣٦١٥.٥معاذ حسن دمحم ابراهيم١٩٨٠١ ٤٥

٧٧٣٣.٥٥٨.٥٣٩٢٦٦١٦٣٤١٥هيثم مهدى دمحم دمحم دمحم١٩٨٠٢ ٥٨

٤٢٣٠٣٨.٥٣٠١٨٦.٥١٣٣٠.٥١٥يوسف وهبه عبدالعزيز ابراهيم١٩٨٠٣ ٤٦

٤٤٣١٣٩.٥٣٠١٨٠٠٣٠١٥احمد دمحم احمد ابراهيم٢٢٩٥٨ ٣٥.٥

٤٤.٥٣٠٣٤.٥٢١١٦٤.٥١٥٢٤١٥احمد دمحم سالم زيتون٢٢٩٧١ ٣٤.٥

٤٧٣٢.٥٤٥.٥٢٣.٥١٩٣.٥٠٣٤١٧دمحم سالمة عبد الرازق سالمة٢٢٩٩٧ ٤٥
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القنطرة غرب  البناهوة تعليم اساسي عاالدارة المدرسة
٧٥٣٧٥٩٣٥.٥٢٥١.٥١٥٣٧١٧.٥احمد السيد عبدالفضيل رضوان١٩٨٠٤ ٤٥

٤٥.٥٣٠٤٥٢١.٥١٧٦.٥١٢٣٠١٣.٥احمد حسن دمحم حسن١٩٨٠٥ ٣٤.٥

٤٦٣٠٤٥٢٠.٥١٧٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥احمد سليمان ابراهيم سليمان١٩٨٠٦ ٣٤

٤٨.٥٣٠٤٥٢٠.٥١٩٠١٥٣١١٥احمد سليمان عنفوش حسن١٩٨٠٧ ٤٦

٤٦.٥٣٠٣٦٢٠.٥١٧٥.٥١٣.٥٣٠١٥تامر هاشم فؤاد عبدالراضى١٩٨٠٨ ٤٢.٥

٥٠.٥٣١٣٨.٥٢٠.٥١٨٠.٥١٥٣٠١٦.٥حسام خالد دمحم عبدالكريم١٩٨٠٩ ٤٠

٥٥٣٢.٥٤٨.٥٢٣٢٠٤١٦٣٦.٥١٧خالد دمحم عبدالعزيز دمحم احمد١٩٨١٠ ٤٥

٥٢.٥٣٢.٥٣٨.٥٢٠.٥١٨٣١٣.٥٣٠١٥.٥عبدالرحمن احمد دمحم العزبى على١٩٨١١ ٣٩

٤٤.٥٣٢٤٥٢٠١٨٧.٥١٣.٥٣٢.٥١٥عبدالرحمن عيد عبدالخالق السيد١٩٨١٢ ٤٦

٦١.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢١٦١٥٣٢.٥١٥عبدالعليم سيد عبد العليم١٩٨١٣ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٢.٥١٦٣٠١٥عمرو هاشم رمضان دمحم١٩٨١٤ ٤٥

٤٣٣٠٣٦.٥٢١١٦٩.٥١٣٣٠١٥عيد مسعد حسن اشتيوى حسن١٩٨١٥ ٣٩

٥٢٢٦٣٨.٥٢١١٨٢.٥١٥.٥٣٠١٥.٥فارس السيد قاسم دمحم اسماعيل١٩٨١٦ ٤٥

٤٤٣٠٣٣٢١١٦٢١٥٣١.٥١٣كريم دمحم على عبداللطيف١٩٨١٧ ٣٤

٥٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠١٩٦١٥٣١.٥١٥.٥دمحم ابراهيم عبدالرازق فرج١٩٨١٨ ٣٦

٥٢٣٠٣٨٢١.٥١٨٠١٣٣٠١٥دمحم السيد سالمان سليمان١٩٨١٩ ٣٨.٥

٦٧٣٢٤٧.٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٣.٥١٥دمحم السيد دمحم عقل١٩٨٢٠ ٤٦

٧٢٣٥.٥٤٩.٥٣١.٥٢٢٦.٥١٥٣٣١٥دمحم حمدان دمحم سليمان١٩٨٢١ ٣٨

٤٤٣٠.٥٣٧.٥٢٠١٨٠١٣.٥٣٣١٣دمحم عبدالسالم عبدالصادق عبدالمنعم١٩٨٢٢ ٤٨

٤٤٣٠.٥٣٨٢١١٧٠١٣٣٤١٥.٥دمحم على عوض دمحم١٩٨٢٣ ٣٦.٥

٤٥٣٠٣٥٣٠١٧٨١٥.٥٣٠١٢دمحم ناجى على السيد١٩٨٢٤ ٣٨

٥١٣٠٣٦.٥٣٠١٨٦.٥١٥٣٠١٥دمحم ناصر دمحم عطية١٩٨٢٥ ٣٩

٦٠.٥٣٠٣٦.٥٣٠١٩٥١٥٢٢١٥مصطفى سالم على خليل١٩٨٢٦ ٣٨

٤٧.٥٣١.٥٣٥٣٠١٧٩١٥٣٠١٥هانى سالمه دمحم على١٩٨٢٧ ٣٥

٦٠.٥٣١٣٥٣٠٢٠١.٥١٦٣٥١٧يوسف دمحم سالم سالم١٩٨٢٨ ٤٥

٧٣٣٩.٥٥٥٣٤.٥٢٥٤.٥١٥٣٨١٧اسراء حمادة عبدالرحمن السيد١٩٨٢٩ ٥٢.٥

٦٨.٥٣٩.٥٤٧.٥٣٣.٥٢٣٨١٥.٥٣٤.٥١٧اسماء حامد توفيق السيد رشيد١٩٨٣٠ ٤٩

٦٥٣٧.٥٤٨.٥٣٠٢٢٦١٥٣٢.٥١٧اسماء عزت جمعه معوض١٩٨٣١ ٤٥

٤٦٣١.٥٤٥٢٣١٩٠.٥١٥.٥٣١١٧باسنت سالمة سويلم عوض١٩٨٣٢ ٤٥

٦٨.٥٣٨.٥٥٦٣٧٢٥٣.٥١٥٣٩١٥.٥بسمة عصام دمحم ابراهيم١٩٨٣٣ ٥٣.٥

٧٢.٥٣٩٥٥٣٩٢٥٩.٥١٦.٥٣٧١٦.٥تقوى طارق دمحم عبدالرازق١٩٨٣٤ ٥٤
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٦١٣٨٤٥٣٢.٥٢٢٥١٥.٥٣٠١٧جمالت مدحت عبدالحسيب راضى١٩٨٣٥ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٨٤٥٣٠٢٢٧١٦٣٤١٦.٥جيهان اسامة سيف النصر دمحم١٩٨٣٦ ٤٧.٥

٦١٣٣٤٥٣٠٢١٤١٥٣٢١٥رضوا فايز سالم سالمه١٩٨٣٧ ٤٥

٥٠٣٠٣٨.٥٣٠١٨٨١٥.٥٣٠١٥.٥شيماء رمضان دمحم سليم قطب١٩٨٣٨ ٣٩.٥

٧١.٥٣٩٤٦.٥٣٦٢٤٦١٦.٥٣٨١٦.٥شيماء عدلي دمحم السيد١٩٨٣٩ ٥٣

٦٧.٥٣٩٤٨.٥٣٣٢٤٣١٦.٥٣٨١٦.٥منةهللا عمرو محمود العشري١٩٨٤٠ ٥٥

٦٢.٥٣٨.٥٤٥٣١٢٢٦١٦.٥٣٢١٦.٥منه دمحم احمد هالل١٩٨٤١ ٤٩

٤٣٣٠٣٤.٥٢٢.٥١٦٨.٥١٦٣٠١٦منى دمحم محمود دمحم١٩٨٤٢ ٣٨.٥

٦٧٣٧.٥٤٩.٥٣١٢٤١١٥٣٤.٥١٦.٥ندا دمحم عبدالمنعم دمحم الهادي١٩٨٤٣ ٥٦

٧٤.٥٣٧٥١.٥٣١٢٤٥.٥١٥٣٦.٥١٦.٥هاجر صالح محمود دمحم١٩٨٤٤ ٥١.٥

٢٠١٠١٦.٥٠٦٢.٥١٥.٥٣٣.٥١٦.٥هاله خيري فوزي عوض١٩٨٤٥ ١٦

٦٩.٥٣٧.٥٥٤٣٦.٥٢٤٨.٥١٦٣٩١٦.٥هدى اسماعيل امين يونس١٩٨٤٦ ٥١
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القنطرة غرب  القنطرة غرب االعدادية الرسمية للغاتاالدارة المدرسة
٧٥٣٧٥٥٣٤.٥٢٦١.٥١٦٣٤.٥١٥ابانوب حنا ابو حلقه فايز٢١٩٩٢ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٣٣٢.٥٢٥٧١٨٣٤.٥١٧.٥ابراهيم  الحسين ابراهيم حجاجي٢١٩٩٣ ٥٧

٧٨٣٨٥٣٣١.٥٢٥٨.٥١٨٣٥.٥١٦.٥ابراهيم دمحم ابراهيم السيد٢١٩٩٤ ٥٨

٧٨٣٨٥٢.٥٣٣٢٦٠.٥١٥٣٦١٥ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم دمحم٢١٩٩٥ ٥٩

٦٩.٥٣٧.٥٤٨٣٠٢٤٤١٥٣٣١٦.٥احمد السيد دمحم سالم٢١٩٩٦ ٥٩

٧٦.٥٣٨٥٤٣٢.٥٢٦١١٥.٥٣٤.٥١٥ادهم حماده عبدالسالم احمد٢١٩٩٧ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٢٣١.٥٢٥٨.٥١٦٣٥.٥١٥.٥اسالم دمحم بخيت علي٢١٩٩٨ ٥٩

٧٢.٥٣٦٤٥.٥٣٠٢٣٨١٥.٥٣١.٥١٥اشرف رحيل كامل قويه٢١٩٩٩ ٥٤

٧٣.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٣٧١٨٣٥١٥امير عادل فؤاد بطرس٢٢٠٠٠ ٥٤

٧٢.٥٣٨.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٥٧.٥١٥.٥٣٢.٥١٧اياد هاني السيد عبدالهادي٢٢٠٠١ ٥٧.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٩٢٧٠.٥١٦.٥٣٧.٥١٦.٥باسم دمحم عبدالعزيز دمحم٢٢٠٠٢ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٠١٨٣٨.٥١٦حمزه حمدي عبدالتواب حسين٢٢٠٠٣ ٥٨

٧٦.٥٣٧.٥٥٥.٥٣٨٢٦٧١٨٣٥.٥١٨سعيد سامى سعيد حسين دمحم٢٢٠٠٤ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٦٥٠٣٠٢٤٣١٨٣٣١٦.٥عبدالرحمن بليغ  حمدي عبدالرحمن٢٢٠٠٥ ٥٣.٥

٧٥٣١٤٥٣٠٢٣٤١٧٣١١٥عبدالرحمن دمحم عبد الرحمن معتوق٢٢٠٠٦ ٥٣

٧٦.٥٣٩.٥٥٣.٥٣٤.٥٢٦٣١٧.٥٣٧.٥١٧علي بالل فهيم علي حسين٢٢٠٠٧ ٥٩

٦٧.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٢.٥٢٣٧١٧.٥٣٨.٥١٦فادي عادل كامل غطاس٢٢٠٠٨ ٥٦

٧٥٣٨.٥٥١.٥٣٧٢٦٢١٧.٥٣٨١٧دمحم احمد سجيع سليمان٢٢٠٠٩ ٦٠

٧٣٣٧٥٠٣١.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٢١٥.٥دمحم السيد دمحم احمد٢٢٠١٠ ٥١

٧٧.٥٣٦.٥٥٦.٥٣٩٢٦٧.٥١٦٣٥.٥١٥دمحم حميد سليمان حميد٢٢٠١١ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٥.٥٣٥٢٦٦١٨.٥٣٥.٥١٦.٥دمحم سالم دمحم علي٢٢٠١٢ ٥٩

٧٨٤٠٥٧٣٨.٥٢٧٣.٥١٨٣٥١٦دمحم صالح ابراهيم دمحم٢٢٠١٣ ٦٠

٧٧.٥٣٨.٥٥٤.٥٣٦.٥٢٦٦١٨.٥٣٦.٥١٥دمحم صبري السيد ابراهيم٢٢٠١٤ ٥٩

٦٨٣٦٥٠.٥٣٠٢٣٥١٨٣٥.٥١٥دمحم عبدالمنعم دمحم زايد٢٢٠١٥ ٥٠.٥

٧٠.٥٣٦٤٩.٥٣٠.٥٢٤٠.٥١٨.٥٣٦.٥١٥محمود منصور سليمان عبدهللا٢٢٠١٦ ٥٤

٧٩٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٦١٨.٥٣٩١٧مصطفي علي عبدربه سالم٢٢٠١٧ ٥٩

٧٤٣٩.٥٥٩.٥٣٠٢٦٢.٥١٨.٥٣٨١٨يوسف  الحسين ابراهيم حجاجي٢٢٠١٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٠.٥٢٥٧١٨٣٤١٥.٥يوسف ناصر  السعيد دمحم٢٢٠١٩ ٥٢

٧٦٣٩.٥٥٥.٥٣٧٢٦٧١٨.٥٤٠١٦يوسف وائل نبيل شفيق٢٢٠٢٠ ٥٩

٧٣.٥٣٥.٥٥٢.٥٣٠٢٤٧١٥٣٠.٥١٦اسراء اشرف همام عبدالعال٢٢٠٢١ ٥٥.٥

٧٤٣٩.٥٥٤٣٤٢٥٩.٥١٥٣٤.٥١٧ايتن تامر احمد نور الدين٢٢٠٢٢ ٥٨
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٧٧٣٩.٥٥٧.٥٣٧.٥٢٧٠.٥١٥٣٧.٥١٥ايمان سامي ابراهيم معتوق٢٢٠٢٣ ٥٩

٧٨٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٦.٥١٥٣٨١٦بسمله مجدي عبداللطيف فوزي٢٢٠٢٤ ٦٠

٧٥.٥٣٧.٥٥٥٣٠٢٤٩.٥١٥٣٧.٥١٧.٥بسمله محمود حامد السنوسي٢٢٠٢٥ ٥١.٥

٧٧٣٩٥٤٣٠٢٥٤١٥.٥٣٩١٦.٥حبيبه دمحم رجب ابراهيم٢٢٠٢٦ ٥٤

٧٨.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٥.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥دارين عارف عبالفتاح دمحم سعيد٢٢٠٢٧ ٦٠

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٨.٥٣٩.٥١٦دميانه حنا لوقا تاوضروس٢٢٠٢٨ ٦٠

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٨.٥٢٧٠١٥٣٤.٥١٦دنيا عادل السيد عطيه٢٢٠٢٩ ٦٠

٧٦.٥٣٧٥٣٣٠٢٥٣١٥٣٨١٥.٥دينا عاطف ابراهيم بخيت٢٢٠٣٠ ٥٦.٥

٧١.٥٣٥٥٠.٥٣٢.٥٢٤٨.٥١٥٣٤١٥.٥رنا دمحم احمد حداد٢٢٠٣١ ٥٩

٧٥.٥٣٧٥٤.٥٣٦.٥٢٦٠.٥١٥٣٤.٥١٦روان دمحم احمد حداد٢٢٠٣٢ ٥٧

٧٦.٥٤٠٤٨.٥٣٦٢٦٠.٥١٥٣٨١٧.٥ساندي دانيال مكرم هابيل٢٢٠٣٣ ٥٩.٥

٧٦٣٦.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٦٥.٥١٧٣٨١٧سلمي محمود السيد دمحم٢٢٠٣٤ ٦٠

٦٨٣٤.٥٥٢٣٠٢٤١١٧٣٥.٥١٦شهد صالح شوقي بكري٢٢٠٣٥ ٥٦.٥

٦٦.٥٣٠٤٧٣٠٢٣١.٥١٧٣٤١٧شهد عالء محمود دمحم٢٢٠٣٦ ٥٨

٧٦.٥٣٩.٥٥٥.٥٣٤.٥٢٦٥١٨٣٩.٥١٦.٥كارين بهاء وديع جرس٢٢٠٣٧ ٥٩

٧٩٣٩٥٦.٥٣٧.٥٢٧١.٥١٨٤٠١٦كيرمينا فتحي مرقص عبيد٢٢٠٣٨ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨٥٤.٥٣٨.٥٢٦٦١٨٣٩١٦.٥لقاء السيد خليل السيد سليمان٢٢٠٣٩ ٥٧.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩.٥٢٠٤٠١٦مارتينا جرجس روفائيل عطيه٢٢٠٤٠ ٦٠

٧٨٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧١٩.٥٤٠١٦.٥ماريان اسعد نعيم زكي٢٢٠٤١ ٥٩.٥

٧٨.٥٣٧.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٦.٥٣٤١٥.٥مها السيد حسين سليمان٢٢٠٤٢ ٦٠

٧٨.٥٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٤.٥١٩٤٠١٦مهرائيل زوزو لوقا تاوضروس٢٢٠٤٣ ٦٠

٧٦.٥٣٨٥٤٣٨٢٦٦.٥١٨٣٦١٧ندي دمحم عبدهللا عبدالعال٢٢٠٤٤ ٦٠

٧٦٣٨.٥٥٥٣٥٢٦٣.٥١٧.٥٣٦١٥.٥هايدي فرج عبدربه محمود سالم٢٢٠٤٥ ٥٩

٧٥.٥٣٦.٥٥٤.٥٣٧.٥٢٦٤١٧.٥٣٨.٥١٥.٥هدي فرج عبدربه محمود سالم٢٢٠٤٦ ٦٠

٧٩٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٦١٧٣٨.٥١٧ياسمين السيد احمد ربيع٢٢٠٤٧ ٦٠

٧٠٣٠٥٠٣٥.٥٢٤٥١٧٣٦.٥١٥يمنى يسري احمد عبدالهادي٢٢٠٤٨ ٥٩.٥

٧٦.٥٣٥.٥٥٧.٥٣٩٢٦٧.٥١٦.٥٤٠١٥.٥يوانا رزق عشم كالم٢٢٠٤٩ ٥٩
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القنطرة شرق الشهيد دمحم صالح رياض عاالدارة المدرسة
٧٣.٥٣٨٥٤٣٨.٥٢٦٢١٨٣٨.٥١٧ابانوب امين سلوانى اسرائيل١٩٨٤٧ ٥٨

٧٦.٥٣٩٥٣.٥٣٨.٥٢٦٢.٥١٨٣٨١٧ابرام هانى ماهر فكرى١٩٨٤٨ ٥٥

٧٧.٥٤٠٥٥.٥٣٩٢٦٨١٧.٥٣٤.٥١٧ابراهيم محمود ابراهيم سالم١٩٨٤٩ ٥٦

٦٠٣٠٣٦٣١٢٠٤١٥٣٠١٥ابراهيم منصور نصار عبدهللا١٩٨٥٠ ٤٧

٤٥.٥٣٠٣٦.٥٣٥.٥١٨٣.٥١٥٣٢١٥احمد اسامه السيد احمد ناصر١٩٨٥١ ٣٦

٤١.٥٣٠٣٧٣٣١٧٣.٥١٥٣٠١٥احمد النبوى السيد النبوى١٩٨٥٢ ٣٢

٧٦٣٨٤٥٣٧.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٤.٥١٥.٥احمد انور سالمه دمحم١٩٨٥٣ ٤٩

٧٦.٥٣٩.٥٥٣٣٨٢٦٥.٥١٨٣٨١٦احمد جمال دمحم عليوة١٩٨٥٤ ٥٨.٥

٧٢.٥٣٨٥٤٣٩٢٥٧.٥١٨٣٩١٦احمد خليفة خليفة حسن١٩٨٥٥ ٥٤

٤٣٣٠٣٨.٥٣٤.٥١٨١١٥٢٦١٥.٥احمد سيد خليفه فرغلى١٩٨٥٦ ٣٥

٤٥.٥٣٤٣٧٣٥١٩٦.٥١٧٣٤.٥١٥احمد سيد عبدالكريم طه محمود١٩٨٥٧ ٤٥

٤٤.٥٣٢٣٨.٥٣٣١٨٥١٦.٥٣٤.٥١٥.٥احمد عبدالرازق دمحم احمد١٩٨٥٨ ٣٧

٤٥.٥٣١٤٥٣١.٥١٩٨١٧.٥٣٥١٧.٥احمد عبدالرحيم محمود عبد الرحيم١٩٨٥٩ ٤٥

٧٥.٥٣٩٤٥.٥٣٨.٥٢٥٢.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥احمد عبدالسميع فرغلى عبد السميع١٩٨٦٠ ٥٤

٥٢.٥٣٤.٥٣٨٣٠٢٠٠١٨.٥٣٧.٥١٦.٥احمد عبدالعظيم حسانين احمد١٩٨٦١ ٤٥

٦٣.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٧٢٢٩.٥١٦٣٦.٥١٧احمد عزت صابر راغب١٩٨٦٢ ٤٨

٦٤٣٦٤٦٣٥٢٣٤١٨.٥٣٧.٥١٦.٥احمد عصام عبدالرحمن دمحم١٩٨٦٣ ٥٣

٤٧٣٠٣٨٣٤١٨٩١٦.٥٣٣١٦احمد عماد احمد على١٩٨٦٤ ٤٠

٥١٣٢.٥٤٥٣١٢٠٦١٧٣٧١٦.٥احمد دمحم دمحم خالد١٩٨٦٥ ٤٦.٥

٦٨٣٧.٥٤٥٣٧.٥٢٣٥.٥١٥٣٧١٥.٥احمد ناجى اسماعيل عبدالنبى١٩٨٦٦ ٤٧.٥

٧٥٣٧٥٢٣٨.٥٢٥٩.٥١٥٣٩١٧احمد ياسر احمد دمحم١٩٨٦٧ ٥٧

٤٣.٥٣٠٣٦٢٠١٦٣.٥١٣٣٢١٥ادهم جمال عبدالقادر احمد١٩٨٦٨ ٣٤

٦٩٣٦.٥٤٦٣٣.٥٢٣٢.٥١٦٣٨١٥ادهم صالح صباح كيالنى١٩٨٦٩ ٤٧.٥

٥٥.٥٣٤٤٥٣٢٢١١.٥١٥.٥٣٢.٥١٥.٥ادهم دمحم عبدالحي أحمد السيد١٩٨٧٠ ٤٥

٦٠٣٢٤٦٣٠.٥٢١٤١٥٣٤.٥١٥اسامة دمحم صالح عبدالهادى١٩٨٧١ ٤٥.٥

٤٣.٥٣٠٤٥٣١١٩٥١٧٣٣١٣.٥اسالم احمد عبدالمعطى اسماعيل احمد١٩٨٧٢ ٤٥.٥

٧٠.٥٣٧٤٦.٥٣٥.٥٢٤١١٨٣٧١٨اسالم محمود عثمان مصطفى١٩٨٧٣ ٥١.٥

٤١.٥٢٦.٥٤٥٢١.٥١٦٩.٥١٧.٥٣٣١٣.٥اشرف سالم عبدالكريم احمد١٩٨٧٤ ٣٥

٤٦.٥٣٠٤٦٣٠١٨٩١٩٣٤١٥ايهاب ايمن سيد عبدهللا١٩٨٧٥ ٣٦.٥

٦٩.٥٣٢.٥٤٦٣٣٢٢٨١٥٣٨١٦.٥بالل محسن دمحم دمحم دمحم السحيلى١٩٨٧٦ ٤٧

٦٧٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٢.٥١٥٣٠.٥١٦جالل السيد جالل احمد١٩٨٧٧ ٣٧.٥
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٦١.٥٣٣٥٢٣٤٢٢٧.٥١٥.٥٣٨.٥١٧.٥جمال احمد ابوضيف عبدالاله١٩٨٧٨ ٤٧

٧٢٣٨٥٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٨.٥٤٠١٨جورج ميشيل فهيم حلقة١٩٨٧٩ ٥٤

٧٥٣٨.٥٥٢.٥٣٨.٥٢٥٧.٥١٨٤٠١٧.٥جورج وليد جرجس حنا١٩٨٨٠ ٥٣

٧٤.٥٣٦٥٣.٥٣٦.٥٢٥٠.٥١٦٣٦١٧.٥حازم ياسر عبدالفتاح عبدالعظيم١٩٨٨١ ٥٠

٧٢٣٦.٥٥٤.٥٣٧٢٤٨١٧.٥٣٧١٦.٥حسام دمحم يس شرف الدين١٩٨٨٢ ٤٨

٦٧.٥٣١٥٣٣٧٢٣٣.٥١٧٣٨١٦.٥حسن سيد حسن ذكى١٩٨٨٣ ٤٥

٦٩٣٣٥٢٣٤.٥٢٣٥.٥١٦.٥٣٦١٧حسن يحيى السيد احمد١٩٨٨٤ ٤٧

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٠.٥١٧.٥٣٥١٦.٥حمزة جاسر رجب عايش١٩٨٨٥ ٤٥

٤٤٢٢٣٨٢١١٧١١٦.٥٤٠١٦.٥رشدى وديع فهمى يوسف١٩٨٨٦ ٤٦

٧٨.٥٤٠٥٧.٥٤٠٢٧٥.٥١٦٣٩.٥١٦.٥روماني نبيل داود خليل١٩٨٨٧ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٨٥٥.٥٤٠٢٦٩.٥١٥.٥٣٩.٥١٦.٥ريمون سمير عزت ارميا١٩٨٨٨ ٥٨.٥

٧٢٣٣.٥٥١٣٩٢٤٧.٥١٦٣٥.٥١٥زياد حمادة دمحم خلف هللا١٩٨٨٩ ٥٢

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٤٠٢٧٦١٧٣٩١٦زياد دمحم اعمر عواد١٩٨٩٠ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٩٣٩.٥٢٧٢١٦٣٩.٥١٦سامي ثابت ثابت علي١٩٨٩١ ٥٧

٥٠.٥٣١.٥٤٥٣٠٢٠٣١٣.٥٣٩١٦سعيد حسن عبدهللا سليمان١٩٨٩٢ ٤٦

٤٣.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٥٣٨١٦سالمه السيد سالمه سلمي١٩٨٩٣ ٤٠

٤٢٢٦٤٥٣٠١٨٢١٥٣٤١٦سالمه فتحى نمر دمحم١٩٨٩٤ ٣٩

٤٨.٥٣٠٤٥٣٠١٨٨.٥١٢.٥٣٥١٥سليمان صابر سليمان دمحم١٩٨٩٥ ٣٥

٤١.٥٣٠٤٦٣٠١٨٠.٥١٥٣٣١٥سليمان فرج سليمان دمحم١٩٨٩٦ ٣٣

٧٧٣٨.٥٥٦٣٩٢٦٧.٥١٧٣٩١٦.٥سيد احمد خلف عبدالعال١٩٨٩٧ ٥٧

٧٥٣٧.٥٥١.٥٣٧٢٤٦١٧٣٩.٥١٦سيف الدين صالح جالل سيد علي١٩٨٩٨ ٤٥

٧٠.٥٣٣.٥٤٩٣٧.٥٢٣٥.٥١٧.٥٣٩.٥١٥عادل محمود ابراهيم خليل١٩٨٩٩ ٤٥

٧٤٣٦٥١.٥٣٦.٥٢٤٣١٦.٥٣٩.٥١٧.٥عبدالرحمن احمد دمحم عمر١٩٩٠٠ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٥٣٤.٥١٦عبدالرحمن احمد مخلوف علي١٩٩٠١ ٤٥

٤٩.٥٢٢.٥٤٥٢٣١٧٨١٥٣٢.٥١٥عبدالرحمن عبد الحكيم جبريل عبدهللا١٩٩٠٢ ٣٨

٧٤.٥٣٩٥٢٣٨٢٦١١٦.٥٣٩.٥١٦.٥عبدالرحمن عبدهللا دمحم مبروك١٩٩٠٣ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٣٣٧٢٦٠.٥١٦.٥٣٩.٥١٧.٥عبدالرحمن مصطفى يوسف دمحم صالح١٩٩٠٤ ٥٦.٥

٦٠.٥٣٤.٥٤٥٣٠.٥٢٢٠.٥١٥.٥٣٧.٥١٦.٥عبدالرحمن ياسر عبدالرحمن محمود١٩٩٠٥ ٥٠

٤٦.٥٣٠٣٩٣٠١٩٠.٥١٦.٥٣٧.٥١٥عبدهللا ابراهيم عبدهللا سالم١٩٩٠٦ ٤٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٩١٨.٥٣٤١٧.٥عبدهللا حسن صابر احمد١٩٩٠٧ ٤٥

٦٠.٥٢٤.٥٣٧٣٠١٨٩١٨.٥٣٠١٦عبدهللا عاطف معوض عثمان١٩٩٠٨ ٣٧

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٨.٥٣٠١٧عبدهللا محسن صابر هريدي١٩٩٠٩ ٤٦.٥
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٧٨٣٩٥٠.٥٣٥.٥٢٥٥.٥١٧.٥٣٧١٧عبدهللا دمحم حسن ذكى١٩٩١٠ ٥٢.٥

٧٦.٥٣٧٤٨٣٦.٥٢٥٢.٥١٩.٥٣٧.٥١٦.٥عبدهللا دمحم موسي علي١٩٩١١ ٥٤.٥

٦٦.٥٣٠٤٨٣٠٢٢٠.٥١٨.٥٣٠١٧عبدهللا دمحم نصار عبدهللا١٩٩١٢ ٤٦

٦٩.٥٣١.٥٤٧٣٠٢٢٧.٥١٩٣٤١٧عبده عوده عبده عوده١٩٩١٣ ٤٩.٥

٥٥.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٣١٨.٥٣٣١٧عثمان جمال داغر الراوى١٩٩١٤ ٤٢

٤٤٣٠٣٥٣٠١٧٦.٥١٣.٥٣٠١٧عالء عبدالعزيز على حامد١٩٩١٥ ٣٧.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١١.٥١٩٣٠١٧عالء محروس سليمان صباح١٩٩١٦ ٤٦.٥

٧٠.٥٣٤٤٥٣٢٢٢٦.٥١٨.٥٣٠١٧على دمحم ابراهيم عبدالسالم١٩٩١٧ ٤٥

٧١.٥٣٦٤٥٣٢.٥٢٣٠١٨.٥٣٦١٧على يوسف على احمد١٩٩١٨ ٤٥

٧٦٣٨.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٦.٥١٦.٥٣٧١٧عمر احمد عباس عبدالفتاح احمد طبانه١٩٩١٩ ٥٣

٦٥٣٤.٥٤٦٣٣٢٢٨١٦.٥٣٣.٥١٥.٥عمر السيد عبدهللا خليل١٩٩٢٠ ٤٩.٥

٦١٣١٤٥٣٠٢١٥.٥١٦٣٢١٦.٥عمر سامى سليمان صباح١٩٩٢١ ٤٨.٥

٦٧.٥٣٠.٥٣٨.٥٣٠٢٠٣١٩٣٠١٦.٥عمر شريف فاروق عبدهللا١٩٩٢٢ ٣٦.٥

٧٨٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٦.٥٣٩١٦عمر دمحم سالمه عبدالعظيم١٩٩٢٣ ٥٨.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٩١٦.٥٣٢١٥.٥عمر هانى دمحم عالء الدين١٩٩٢٤ ٤٥

٧٥٣٦٤٦٣٤٢٣٧١٩٣٧.٥١٦.٥عمرو محمود خيرى عبدالشافى١٩٩٢٥ ٤٦

٦٢٣٠٤٦٣٠٢١٤١٦.٥٣٤١٦غريب دمحم غريب عبدالعزيز١٩٩٢٦ ٤٦

٧٥.٥٤٠٥٦٣٧٢٦٥.٥١٨.٥٣٨١٧.٥فيصل دمحم سليمان فيصل١٩٩٢٧ ٥٧

٤٩٣٣٤٥٢٤٢٠٢١٦٣٦١٨.٥كريم ابراهيم دمحم مصطفي١٩٩٢٨ ٥١

٤٧٣٠٤٥٣٠١٩٢١٧.٥٣٣١٦.٥كريم على ابراهيم حسن١٩٩٢٩ ٤٠

٧٣.٥٣٦٤٨٣٦.٥٢٤٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥كيرلس باسم تيرو جيد١٩٩٣٠ ٥١

٧٠.٥٣٩٥٠٣٦٢٤٦.٥١٩٣٨.٥١٧.٥كيرلس جرجس رزق هللا تامر١٩٩٣١ ٥١

٧٧.٥٣٨.٥٥٦٣٨.٥٢٦٧.٥١٩٣٩١٧.٥كيرلس ميالد ميخائيل عزيز١٩٩٣٢ ٥٧

٦٧٣٥.٥٤٥٣٦.٥٢٣٤١٩٣٦١٦.٥ماجد دمحم محمود مصطفى١٩٩٣٣ ٥٠

٧٤.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٨٢٥٥.٥١٩٣٩١٧.٥ماركو نادر متى مملوك١٩٩٣٤ ٥٥

٧٢.٥٣٧.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٧١٩٣٧.٥١٨ماهر دمحم فتوح رمضان١٩٩٣٥ ٥٨

٦١٣٣٤٥٣٤.٥٢٢٢.٥١٩.٥٣٧١٧.٥مجدي دمحم حامد دمحم١٩٩٣٦ ٤٩

٧١.٥٣٦٤٧٣٥.٥٢٤٢١٩٣٥١٧.٥دمحم احمد السيد احمد فهيم١٩٩٣٧ ٥٢

٧١٣٨٤٦٣٥.٥٢٤٣.٥١٩.٥٣٩١٧.٥دمحم احمد دمحم حسين١٩٩٣٨ ٥٣

٧٤.٥٣٨.٥٥١٣٤.٥٢٥٥.٥١٩٣٩١٧.٥دمحم اسامه السيد عبدالرحيم١٩٩٣٩ ٥٧

٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٦١٩.٥٣٩١٧.٥دمحم اسماعيل احمد اسماعيل١٩٩٤٠ ٥٨

٦٠٣٠٤٥٣٥.٥٢١٥.٥١٨٣٨١٧.٥دمحم اسماعيل محمود دمحم١٩٩٤١ ٤٥
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٦٢٣١٤٥٣٦٢٢٥١٧.٥٣٦١٥.٥دمحم الحسينى خلف محمود١٩٩٤٢ ٥١

٦٥٣٤٤٥٣٦٢٢٩١٩٣٧١٧.٥دمحم السيد دمحمين السيد١٩٩٤٣ ٤٩

٧١.٥٣٦.٥٥٢.٥٣٦.٥٢٤٨١٨.٥٣٨.٥١٧.٥دمحم السيد محمود حسن١٩٩٤٤ ٥١

٧٥٣٨.٥٥١.٥٣٧.٥٢٦٠١٩٣٩١٧.٥دمحم ايمن ثروت عبدالرحمن١٩٩٤٥ ٥٧.٥

٤٨.٥٣٠٣٦.٥٣٥١٩٧١٨.٥٣٥١٧.٥دمحم ايمن سليمان دسوقى١٩٩٤٦ ٤٧

٦.٥٤١٥١.٥٣٩٦.٥١٥٥دمحم جوهر عقيل فارس١٩٩٤٧ ١٢

٦٤.٥٢٤.٥٣٨.٥٢٥١٩١.٥١٨.٥٣١١٧دمحم حمدى حسين سيد١٩٩٤٨ ٣٩

٧٩.٥٣٦.٥٥٥٣٧٢٦٢٢٠٤٠١٦دمحم حمزه مرسي اسماعيل١٩٩٤٩ ٥٤

٧٦٣٥٥٤٣٣٢٤٩١٩.٥٣٥١٨دمحم خالد حسن عبدالرحمن١٩٩٥٠ ٥١

٧٢٣٠٥٠٣٦٢٤١١٥٣٧١٥دمحم خالد دمحم السيد١٩٩٥١ ٥٣

٧٧.٥٣٣٥٠.٥٣٣.٥٢٤٦١٥.٥٣٧.٥١٥دمحم رجب دمحم ابراهيم الصياد١٩٩٥٢ ٥١.٥

٥٣.٥٣٣٤٥٣٤٢١٦١٣.٥٣٧.٥١٥دمحم سليمان دمحم منصور١٩٩٥٣ ٥٠.٥

٥٣.٥٢٥.٥٤٦.٥٣٠٢٠١.٥١٥٣٣١٥دمحم عباس سالمه عباس١٩٩٥٤ ٤٦

٧١.٥٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٥١٦دمحم عبدالباسط شحاتة احمد١٩٩٥٥ ٣٨

٦٠٣٠٤٦.٥٣٠٢٠٤.٥١٥.٥٣٠١٧.٥دمحم عبدالرحمن جميل عبدالرحمن١٩٩٥٦ ٣٨

٦١٣٠٤٦٢٢١٩٣.٥١٣.٥٣٣١٦دمحم عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن١٩٩٥٧ ٣٤.٥

٥١٣٠٣٨.٥٣٠١٨٣.٥١٥٣٦١٥.٥دمحم عالء الدين دمحم عبدالرحيم١٩٩٥٨ ٣٤

٦٠.٥٣١٤٥.٥٢٢.٥٢٠٥.٥١٥٣٤١٦دمحم عمر عمر احمد١٩٩٥٩ ٤٦

٦٣.٥٣١٤٥.٥٢٣.٥٢١١.٥١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم عمرو حسن عبدالرحمن١٩٩٦٠ ٤٨

٧٧.٥٣٨٥٣.٥٣٥٢٥٤١٦.٥٣٧١٦.٥دمحم دمحم سالمه سالم١٩٩٦١ ٥٠

٦٠٣٠.٥٤٥.٥٢٣.٥١٩٨١٥٣٥١٥دمحم محمود سليم سالم١٩٩٦٢ ٣٨.٥

٧١٣٣.٥٤٥.٥٣١٢٢٦١٨٣٦.٥١٦دمحم محمود طة احمد١٩٩٦٣ ٤٥

٧٥.٥٣٦٥٠.٥٣٥٢٤٧١٨٣٧١٦دمحم محيسن حسن محيسن١٩٩٦٤ ٥٠

٧٦.٥٣٥.٥٥١٣٢٢٤٣.٥١٧.٥٣٦١٦.٥دمحم محيى الدين فوزى هويدى١٩٩٦٥ ٤٨.٥

٥١.٥٣١٤٥٢٢.٥١٨٨١٥.٥٣٧١٦دمحم ناصر عبدالصادق محمود١٩٩٦٦ ٣٨

٤٥.٥٣٠٤٥٣٢١٩٩.٥١٨.٥٣٣١٥.٥دمحم وليد عبدالحميد ابراهيم١٩٩٦٧ ٤٧

٦.٥٠٠٠٦.٥١٠٢٠١٠محمود احمد صابر محفوظ١٩٩٦٨ ٠

٧٣.٥٣٨٥٤.٥٣٩٢٦٣١٩.٥٣٨١٧محمود جمال متولى السباعى١٩٩٦٩ ٥٨

٧٨٣٩٥٦٤٠٢٧٢١٩.٥٣٩١٦محمود جمال دمحم عليوة١٩٩٧٠ ٥٩

٦٩.٥٣٦٥٣٣٦٢٤٩.٥١٨.٥٣٩١٧محمود حسام محمود دمحم١٩٩٧١ ٥٥

٥٢.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٠٢١٢.٥١٧٣٣١٦.٥محمود رزق دمحم عبدالمنعم١٩٩٧٢ ٥٠

٧٤.٥٣٨٥١٤٠٢٦٠١٨.٥٣٩١٧محمود عادل ابراهيم دمحم١٩٩٧٣ ٥٦.٥
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٧١٣٩.٥٥١.٥٣٦٢٥٢١٩.٥٤٠١٧محمود عبدالرسول توفيق عبدالرحيم١٩٩٧٤ ٥٤

٦٠٣٣.٥٤٧.٥٣٣٢٢٧.٥١٩.٥٤٠١٥.٥محمود عبدالناصر معتوق محمود١٩٩٧٥ ٥٣.٥

٤٢.٥٣٠٣٩٣٠١٨٦.٥١٧.٥٣٣١٧.٥محمود عبدالوهاب عبد الراضى عبد الوهاب١٩٩٧٦ ٤٥

٧٠٣٧.٥٥٠.٥٣٩.٥٢٥٤.٥١٩.٥٣٩١٨.٥محمود عصام حامد محمود١٩٩٧٧ ٥٧

٤٤.٥٢٤٣٧٢٢.٥١٦٦١٦٣٠١٧مصطفي احمد حسن عمران١٩٩٧٨ ٣٨

٧٥.٥٣٩٥٤.٥٣٩٢٦٢١٩.٥٣٨.٥١٨.٥مصطفى احمد صابر محفوظ١٩٩٧٩ ٥٤

٧٢.٥٣٣.٥٥٢.٥٣٨٢٥٠.٥٢٠٣٨١٨.٥مصطفى جمال نصار دمحم١٩٩٨٠ ٥٤

٦٠٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٤٢٠٣٥١٨مصطفى سالم دمحم مصطفى١٩٩٨١ ٤٦

٦٠٣٠٤٥.٥٣١.٥٢١٨٢٠٣٨.٥١٦.٥مصطفى عدنان مصطفى عبدالعزيز١٩٩٨٢ ٥١

٦٠.٥٣٠٤٥٣١٢١١.٥١٩٣٤.٥١٥مصطفى على محمود السيد١٩٩٨٣ ٤٥

٧٥.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٩٣٦.٥١٨مصطفى لطفى هيكل دمحم١٩٩٨٤ ٥٩.٥

٦٠٣٦.٥٤٥.٥٣٠٢١٧١٨.٥٣٤.٥١٨.٥مصطفى دمحم دمحم على السيد١٩٩٨٥ ٤٥

٤٨٣٢٤٥٣٠٢٠٠١٩٣٣١٧مصطفي محمود علي عبدهللا١٩٩٨٦ ٤٥

٦٧٣٠٤٥.٥٣٣٢٢٢.٥١٩٤٠١٨نادر فريد شوقى فرنسيس١٩٩٨٧ ٤٧

٤٨.٥٣٠٣٩٣٧١٩٥.٥١٩.٥٣٢١٩نصر سالمه نصر على١٩٩٨٨ ٤١

٦٧٣٢.٥٤٧.٥٣٤٢٣١١٩٣٩١٨.٥نورالدين محمود دمحم عبدالنعيم١٩٩٨٩ ٥٠

٦٤٣٥.٥٤٥٣٠٢٢١.٥٢٠٣٦.٥١٩هاني سليم علي سلمي١٩٩٩٠ ٤٧

٤٩٢٦٣٨٣٠١٨٨١٩٣١١٨هانى عادل عمر على حسين١٩٩٩١ ٤٥

٤٥٣٠٣٤٢١١٧٥٢٠٣١.٥١٩وسام احمد دمحم ابراهيم١٩٩٩٢ ٤٥

٧٨٣٩.٥٥٠.٥٣٧.٥٢٦١.٥٢٠٤٠١٨ياسر صالح صالح محمود طه١٩٩٩٣ ٥٦

٦٦٣٢٤٥.٥٣٥٢٢٨.٥٢٠٣٧.٥١٨.٥يوسف  هشام عبدالرحمن دمحم١٩٩٩٤ ٥٠

٥٢٣٠٣٨.٥٣٠١٩٥.٥٢٠٣٥١٨.٥يوسف احمد طلعت مصطفي١٩٩٩٥ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٦.٥٣٤٢٠٧١٨.٥٣٤١٨.٥يوسف رفعت شفيق بشاى١٩٩٩٦ ٤٧

٧٨٤٠٥٩٤٠٢٧٧٢٠٣٩.٥١٩.٥يوسف سامح احمد ابوالنجا١٩٩٩٧ ٦٠

٧٤٣٦٤٦.٥٣٢.٥٢٣٩١٩٣٢١٩.٥يوسف سليمان نمر دمحم١٩٩٩٨ ٥٠

٠٠٠٠٠٠٠٠يوسف سمير فتحى عامر١٩٩٩٩ ٠

٦٧.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٢١٨.٥٣٤.٥١٨.٥يوسف عبدالباسط دمحم احمد٢٠٠٠٠ ٤٥

٧٦٣٥٤٩٣٨.٥٢٥٠.٥٢٠٣٧١٦.٥يوسف عبدالعال همام مغازى٢٠٠٠١ ٥٢

٧١.٥٣٣٤٧٣٢.٥٢٣٧١٩.٥٣٨١٥.٥يوسف على دمحم دمحم٢٠٠٠٢ ٥٣

٧٠.٥٣٣.٥٤٨٣٢٢٣٦٢٠٣٩١٥يوسف دمحم جابر حسين٢٠٠٠٣ ٥٢

٧٨٤٠٤٩.٥٤٠٢٦١.٥٢٠٣٧١٦.٥يوسف دمحم على دمحم متولي٢٠٠٠٤ ٥٤

٧٣٣٧.٥٤٨٣٨٢٤٦٢٠٣٣١٦.٥يوسف دمحم محمود عبدالاله٢٠٠٠٥ ٤٩.٥
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٦٦.٥٣٢٤٥٣٠٢٢٠.٥٢٠٣٨١٦يوسف منصور عواد عامر٢٠٠٠٦ ٤٧

٧٣٣٣.٥٤٨٣٦٢٤١٢٠٣٨١٧يوسف ياسر دمحم سعد الدين٢٠٠٠٧ ٥٠.٥
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القنطرة شرق ام المومنين عاالدارة المدرسة
٧٣.٥٣٥.٥٤٨٣٨٢٥٠.٥١٩.٥٣٨١٧.٥اسراء السيد السمان احمد٢٠٠٠٨ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٩٥٣.٥٣٧.٥٢٥٧.٥١٩.٥٣٨١٦اسراء جابر سيد رمضان٢٠٠٠٩ ٥٢

٧٨.٥٣٩.٥٥٧٣٨٢٧٢١٩٣٨١٦اسراء عادل حسين حمدان٢٠٠١٠ ٥٩

٧٢٣٨٤٨٣٧٢٤٠.٥١٨٣٩١٧اسراء دمحم احمد فؤاد دمحم على٢٠٠١١ ٤٥.٥

٧٩٣٩.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٧٦.٥١٩.٥٣٩١٨اسراء منصور عبدالكريم سالم٢٠٠١٢ ٦٠

٦٧٣٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٩٣٩١٧اسماء احمدي عبدالحفيظ يوسف٢٠٠١٣ ٤٥.٥

٦٠٣٠٤٥٢٣١٩٦١٧٣٩١٧اسماء سليمان دمحم سليمان٢٠٠١٤ ٣٨

٧٦٣٩.٥٥٤٣٩٢٦٠١٩.٥٣٩١٧اسماء عبدالنبى احمد دمحم  دمحم٢٠٠١٥ ٥١.٥

٧٦٣٤٤٩.٥٣٤٢٤٢.٥١٧.٥٣٥١٦.٥اسماء عطيه احمد عطيه٢٠٠١٦ ٤٩

٧١٣٥٤٥٣٤٢٣٠١٧.٥٣٩١٧اسماء على عبدهللا دمحم٢٠٠١٧ ٤٥

٦٨٣٥٤٥٣٢٢٢٨١٨.٥٣٥.٥١٧اسماء دمحم على سالم٢٠٠١٨ ٤٨

٧٥.٥٣٦.٥٥٢٣٩٢٥٩.٥١٨٣٤.٥١٦االء ايمن صبرى عمران٢٠٠١٩ ٥٦.٥

٦٤.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٩١٧.٥٣٥.٥١٧.٥االء دمحم سالمه عباس٢٠٠٢٠ ٣٦

٧٨.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٦١٩.٥٣٩١٧االء هانى سليمان دحروج٢٠٠٢١ ٥٩

٧٥٤٠٥٢٣٧٢٦٤١٨.٥٣٩١٦امل محمود ابراهيم صالح٢٠٠٢٢ ٦٠

٦٩٣٦٤٥٣٠٢٢٨.٥١٩٣٨١٧انجى حمادة دمحم على٢٠٠٢٣ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٤.٥٣٨.٥٢٢٢٠٦.٥١٨.٥٣٥١٧ايات عيد دمحم حسين العجمى٢٠٠٢٤ ٤٥

٧٦.٥٣٤.٥٥٦.٥٣٩٢٦٠٢٠٣٣.٥١٧ايمان جبريل سيد احمد على٢٠٠٢٥ ٥٣.٥

٧٤٣٩.٥٥٨٣٩٢٦٩٢٠٣٨١٨ايمان على جويد اسماعيل٢٠٠٢٦ ٥٨.٥

٧٨٣٩.٥٥٩.٥٣٩٢٧٥.٥٢٠٣٨١٨ايمان دمحم سالمه سلمى٢٠٠٢٧ ٥٩.٥

٧٣.٥٣٣٥١٣٦٢٤٥.٥٢٠٣٨١٧ايمان دمحم فؤاد علي٢٠٠٢٨ ٥٢

٧٥٣٨٥٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٥.٥٣٨١٧ايمان محمود حامد حسن٢٠٠٢٩ ٥٧

٧٤.٥٣٩٤٨.٥٣٨٢٥٧.٥١٥٣٨١٦.٥ايه اسامه دمحم فهمى٢٠٠٣٠ ٥٧.٥

٧٥.٥٣٥.٥٤٥.٥٣٠٢٤٠.٥١٧٣٦١٧.٥ايه خالد كمال هريدى٢٠٠٣١ ٥٤

٧٦.٥٣٥.٥٥٣٣٨.٥٢٦٠١٧٣٦.٥١٨ايه فوزى عبدالجليل قناوى٢٠٠٣٢ ٥٦.٥

٧٧.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٦٢٥٣.٥١٧٣٦.٥١٧.٥ايه دمحم دمحم سليمان٢٠٠٣٣ ٥٦

٧٦٣٧.٥٥٠٣٦.٥٢٥٤١٩.٥٣٨١٧ايه مراد دمحم سليمان٢٠٠٣٤ ٥٤

٧١٣٠٤٦.٥٣٠٢٣١.٥١٦٣٦.٥١٧بسمله جمال غريب عبدالعزيز٢٠٠٣٥ ٥٤

٧٧.٥٣٧٥٦.٥٣٨٢٦٤.٥١٧.٥٣٧١٧.٥بسمله مصطفى دمحم على السيد٢٠٠٣٦ ٥٥.٥

٧٨٤٠٦٠٤٠٢٧٧٢٠٤٠١٩بسنت سيد شوقى ابراهيم٢٠٠٣٧ ٥٩

٧٧٣٤٥١.٥٣٥.٥٢٥٥١٧٣٨١٧جوسفين سامى شوقى ابراهيم٢٠٠٣٨ ٥٧
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٧١٣٠٤٧.٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٦١٥حبيبة السيد حسن سالم٢٠٠٣٩ ٤٩

٧٢.٥٣١٤٦٣٠.٥٢٣٣١٨٣٥١٧.٥حبيبه ابو الحلقان عبدالعاطي عالم٢٠٠٤٠ ٥٣

٧٦٣٣٤٧.٥٣٠٢٤٦.٥١٧٣٨١٧حبيبه صابر عنتر صبرى٢٠٠٤١ ٦٠

٧٣٣٧.٥٤٧.٥٣٢٢٤٧١٥٣٨١٨حنين دمحم عابد دمحم٢٠٠٤٢ ٥٧

٦٠٣٠٤٥.٥٢١٢٠١.٥١٥.٥٣٦١٦خلود خميس احمد حسن٢٠٠٤٣ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣١٢١٦١٥٣٧١٧دنيا عاطف علي هاللي٢٠٠٤٤ ٥٠

٦٧.٥٣٢٤٥٣٢٢٢٩.٥١٥.٥٣٧١٦رحمة ايهاب يوسف عبدالفتاح٢٠٠٤٥ ٥٣

٧١.٥٣٢.٥٤٧.٥٣٢٢٣٧.٥١٧٣٦١٧.٥رحمه عاطف السيد دمحم عوض٢٠٠٤٦ ٥٤

٧٧.٥٣٧.٥٥٦٣٨.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٦١٧رحمه عبدهللا ابوضيف عبدهللا٢٠٠٤٧ ٥٦

٧٤.٥٣١.٥٤٦.٥٣٤٢٤٠.٥١٦.٥٣٦.٥١٧رضا عصمان شوبك عصمان٢٠٠٤٨ ٥٤

٧٦.٥٣٣.٥٤٥٣٦٢٤٤١٥٣١.٥١٦.٥رغداء هشام دمحم دمحم٢٠٠٤٩ ٥٣

٧٧.٥٣٨.٥٥٧.٥٣٩.٥٢٧٢١٨٤٠١٦.٥رفقة اسحق الفى عطوان٢٠٠٥٠ ٥٩

٧١٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٨٣٨١٦.٥رنا اشرف عبدالحميد علي٢٠٠٥١ ٥١

٧٤.٥٣٥.٥٥٠٣٦٢٥١١٨.٥٣٨١٥رنا حسن دمحم حسن٢٠٠٥٢ ٥٥

٧٧٣٦٥٠٣٣.٥٢٥٣.٥١٨٣٧١٥رنا منصور سليمان منصور٢٠٠٥٣ ٥٧

٦٦.٥٣٢.٥٤٥.٥٢٣.٥٢١٨١٥.٥٣٨١٦رنين دمحم عاطف دمحم٢٠٠٥٤ ٥٠

٦٥.٥٣٠.٥٤٥٢٢٢٠٨١٥٣٧١٥.٥روان سامح امين صادق٢٠٠٥٥ ٤٥

٧٧.٥٣٧.٥٥١.٥٣٥٢٥٩١٨٣٤١٥روان على دمحم السيد٢٠٠٥٦ ٥٧.٥

٧٧٣٩٥٠٣٠٢٥١.٥١٧٣٨.٥١٦روان فريد ابراهيم احمد٢٠٠٥٧ ٥٥.٥

٧٨٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣.٥١٨٣٨١٦روفيدا يوسف احمد زكي٢٠٠٥٨ ٥٩

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٦١٩.٥٣٧١٦.٥ريناد هانى شاكر عباس٢٠٠٥٩ ٦٠

٧٢.٥٣٦٤٨٣٠٢٣٨.٥١٨٣٨١٦.٥زينب ابراهيم عباس حسين٢٠٠٦٠ ٥٢

٦٧٣٠٤٧.٥٣٠٢٣٤.٥١٥٣٢١٥زينب اسامة ابوضيف عبدالخافض٢٠٠٦١ ٦٠

٦٨.٥٣٠٥٠٣٠.٥٢٢٩.٥١٦.٥٣٤١٦سلمى عبدالرحيم محمود عبد الرحيم٢٠٠٦٢ ٥٠.٥

٦٧٣٠٥٠.٥٣٣.٥٢٣٢.٥١٨٣١.٥١٦سلمي دمحم سعد علي٢٠٠٦٣ ٥١.٥

٧٦.٥٣٨.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٥٨١٨.٥٣٧١٧سلمى هانى ابراهيم بكرى٢٠٠٦٤ ٥٦

٧٩٤٠٥٦.٥٣٩٢٧٢.٥١٩٣٧١٧سلمي وحيد مهران محمود٢٠٠٦٥ ٥٨

٧٧٣٨٥٢٣٨.٥٢٦٤١٩٣٩١٧سلوى السيد محمود حماد٢٠٠٦٦ ٥٨.٥

٧٩٤٠٥٧٤٠٢٧٤١٩٣٩١٧سما ظريف دمحم عطوان٢٠٠٦٧ ٥٨

٧١٣٣.٥٤٨.٥٣٧٢٤٥١٩٣٥١٦شاهندا احمد بدرى امين٢٠٠٦٨ ٥٥

٦٦٣٣٤٥٣٠٢٢٤.٥٢٠٣٩١٥.٥شهد عبدالكريم دمحم عبدهللا الهنداوى٢٠٠٦٩ ٥٠.٥

٧٢٣٥.٥٥٠٣٢٢٤٢١٩.٥٣٨١٥شيماء احمدالصغير دمحم حسين٢٠٠٧٠ ٥٢.٥
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٧٩٣٨.٥٥٥.٥٣٩.٥٢٧٢.٥١٧.٥٣٩١٧شيماء مجدى السيد عيسوى محمود٢٠٠٧١ ٦٠

٦٦٣٤.٥٤٥٣٠.٥٢٢٧.٥١٧٣٧١٦.٥صفاء عبدالمنعم ابوضيف عبدهللا٢٠٠٧٢ ٥١.٥

٧٩٤٠٥٨.٥٣٩.٥٢٧٧١٨.٥٣٨١٦.٥عاليا احمد البيومى الدمردااش٢٠٠٧٣ ٦٠

٦٠٣٠٤٥٢٢٢٠٤.٥١٦٣٧.٥١٥عال الشربيني عثمان عثمان٢٠٠٧٤ ٤٧.٥

٧٩٤٠٥٥٣٩.٥٢٧٢١٦٣٩١٥فاطمه الزهراء خالد السيد عبدالعال٢٠٠٧٥ ٥٨.٥

٧٥.٥٤٠٥٨.٥٤٠٢٧٢١٨.٥٣٩١٦.٥فاطمه الزهراء دمحم بهاء الدين دمحم٢٠٠٧٦ ٥٨

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٨١٧فاطمه دمحم احمد امام٢٠٠٧٧ ٥٨

٧٧٣٨٥٨٤٠٢٧٣١٧٣٩١٧فرح السيد همام مطاوع٢٠٠٧٨ ٦٠

٥٣٢٥.٥٤٦.٥٣٠٢٠٠١٦.٥٣٩١٥.٥فرحه سعيد دمحم مصطفى٢٠٠٧٩ ٤٥

٧٧.٥٣٩.٥٥٥٤٠٢٦٧.٥١٦.٥٣٨١٦.٥لمياء اشرف عبدالناصر صابر٢٠٠٨٠ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٥.٥٥٨٣٩٢٦٦١٧.٥٣٩١٦ليلى حسن دمحم السيد٢٠٠٨١ ٥٨

٧٧٣٦٥١.٥٣٤٢٥٤١٧٣٦.٥١٥.٥ليلى عصام دمحم طه٢٠٠٨٢ ٥٥.٥

٧٩٣٩٦٠٣٩.٥٢٧٧١٨٤٠١٦مارفل رافت حلمى بسطا٢٠٠٨٣ ٥٩.٥

٧٧.٥٣٥.٥٥٦٣٩.٥٢٦٦١٧٣٩.٥١٧مارفن حسام عزيز جرجس٢٠٠٨٤ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٢٤٨.٥٣٠.٥٢٢٩١٨٤٠١٦.٥مارلين عادل ظريف دميان٢٠٠٨٥ ٤٨.٥

٧٩٣٨.٥٥٣.٥٣٩٢٦٧١٨٤٠١٥.٥ماريز عماد اسحق عبدالمسيح٢٠٠٨٦ ٥٧

٧٧.٥٣٨٥٥.٥٣٨.٥٢٦٤١٩.٥٣٨١٥.٥مريم السيد دمحم سليمان٢٠٠٨٧ ٥٤.٥

٧٨٤٠٥٤٣٧.٥٢٦٨.٥١٩٤٠١٥.٥مريم صالح فانوس فلتاووس٢٠٠٨٨ ٥٩

٧٤٣٢٤٨.٥٣٤٢٤٤.٥١٦٣٨١٦مريم عصام السيد سليمان علي٢٠٠٨٩ ٥٦

٧١.٥٣٩٥٤٣٩٢٦١١٧.٥٣٩١٥.٥مريم دمحم علي دمحم٢٠٠٩٠ ٥٧.٥

٧٦.٥٣٦.٥٤٩٣٧.٥٢٤٥.٥١٧.٥٣٨١٦.٥ملك عادل لطفى دمحم٢٠٠٩١ ٤٦

٧٦.٥٣٨.٥٥٥.٥٣٧٢٦٥.٥١٩.٥٣٩١٦ملك عماد دمحم يونس٢٠٠٩٢ ٥٨

٧٤.٥٣٧٥٠.٥٣٥.٥٢٥٢.٥١٧٣٨١٦.٥ملك دمحم مصطفى احمد٢٠٠٩٣ ٥٥

٧٩.٥٣٩٥٢.٥٣٧.٥٢٦٧١٧.٥٣٩١٦منار دمحم محمود عبدالرحيم٢٠٠٩٤ ٥٨.٥

٧٠٣٣٤٥٣٠٢٣٤١٦٣٩١٦.٥منةهللا احمد على حسين٢٠٠٩٥ ٥٦

٧٧٣٧.٥٥٥٣٩٢٦٦.٥١٦.٥٣٦١٦.٥منةهللا اكرم السيد احمد٢٠٠٩٦ ٥٨

٧٢.٥٣٨٤٨.٥٣٨٢٥٥١٧.٥٣٧١٦منةهللا حسن احمد دمحم جاب هللا٢٠٠٩٧ ٥٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٦٣٩.٥٢٧١١٩٣٨١٦.٥منةهللا خالد نجاتى زكى٢٠٠٩٨ ٥٧.٥

٧٤٣٩٥٠.٥٣٩٢٦١١٩٣٦١٧منةهللا رضا علي عبداللطيف٢٠٠٩٩ ٥٨.٥

٧٦٣٨.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٦٦١٨٣٧١٦.٥منةهللا عمرو سيد عمران٢٠١٠٠ ٥٥.٥

٧٧٣٩٥٢٤٠٢٦٤١٧.٥٣٩١٦.٥منةهللا دمحم السيد عشرى٢٠١٠١ ٥٦

٧٩.٥٣٨.٥٥٨٣٩.٥٢٧٥١٧.٥٣٩١٧منةهللا دمحم عادل احمد٢٠١٠٢ ٥٩.٥
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٧٨٣٨٥٣٣٣.٥٢٥٧.٥١٧.٥٣٩١٦.٥منه عبدالعال دمحم سليمان٢٠١٠٣ ٥٥

٦٧٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٨١٨٣٩١٥منه عصام الدين يوسف ابراهيم٢٠١٠٤ ٤٥

٧٣.٥٣٧٥٢٣٧٢٥٣.٥١٧.٥٣٧١٦.٥منه على هاشم حنفى٢٠١٠٥ ٥٤

٦٠٣٣٤٥.٥٣٠٢١٥.٥١٨.٥٣٨١٧مني سليمان سالم سويلم٢٠١٠٦ ٤٧

٦٩.٥٣٧.٥٤٥٣٤٢٣٦.٥١٧.٥٣٦١٧مني عمرو دمحم حسين٢٠١٠٧ ٥٠.٥

٧٤٣٥.٥٤٩.٥٣٤٢٤٣.٥١٦.٥٣٩١٧مى احمد محمود على٢٠١٠٨ ٥٠.٥

٦٧.٥٤٠٤٩٣٥.٥٢٤٧١٥٣٨١٦.٥مي سامي نورالدين هاشم٢٠١٠٩ ٥٥

٧٥٤٠٥٣.٥٣٩٢٦٤.٥١٦.٥٣٧١٥.٥ميادة عادل مصطفى دمحم٢٠١١٠ ٥٧

٧٨.٥٤٠٥٩.٥٣٧.٥٢٧٣.٥١٧٤٠١٧ميرا عزت زكريا مترى٢٠١١١ ٥٨

٧٥.٥٣٨.٥٤٧٣٤.٥٢٤٩١٨٣٩١٧نادية احمد نجاتى زكى٢٠١١٢ ٥٣.٥

٥٣٢٣٤٥٢٠.٥١٨٧١٨٣٧١٥نجالء عبدالعال دمحم احمد٢٠١١٣ ٤٥.٥

٦٢٢٤.٥٣٧.٥٢١.٥١٩١١٨.٥٣٨١٦ندى السيد سليمان شاكر٢٠١١٤ ٤٥.٥

٧٦٣٩.٥٥١٣٨٢٥٦.٥١٩.٥٣٥.٥١٦ندى حربى هديه دمحم٢٠١١٥ ٥٢

٧٥٣٧٥١٣٩٢٥٨.٥١٩٣٨١٦نردين نصر فخرى قديس٢٠١١٦ ٥٦.٥

٧٥.٥٤٠٥٦٣٤.٥٢٦٥١٩.٥٣٥١٦نرمين حسن فاروق عبيد٢٠١١٧ ٥٩

٦٦.٥٣٢٥٥٣٠٢٣٥.٥١٩.٥٣٨١٦نسمه صالح عبدالمجيد هدى٢٠١١٨ ٥٢

٧٥٤٠٥٨٣٥.٥٢٦٦١٩.٥٣٥١٧نور خالد دمحم على٢٠١١٩ ٥٧.٥

٠١٥١٨.٥١٦٦٦.٥١٨.٥٣٨١٦نورا احمد عبدالشافى عبد العال٢٠١٢٠ ١٧

٦٠٣٠٥٤.٥٣٣٢٢٥.٥١٩٣٨١٧نورا اشرف حامد احمد٢٠١٢١ ٤٨

٧٧.٥٣٩٥٧.٥٣٩٢٧٢.٥١٩.٥٣٦.٥١٦نورا مصطفي مرسي اسماعيل٢٠١٢٢ ٥٩.٥

٧٢.٥٣٥.٥٤٨٣٧٢٤٩.٥١٧.٥٣٧١٦.٥نورهان ناصر ابو ضيف اسماعيل٢٠١٢٣ ٥٦.٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٧.٥٣٧.٥٢٤٥.٥١٦.٥٣٠.٥١٦.٥نورهان نصر الدين عبدالمقصود ابو زيد٢٠١٢٤ ٥١.٥

٧٠.٥٣٣٤٩٣٣٢٣٨.٥١٨٣٧١٥هاجر على سالمه دمحم٢٠١٢٥ ٥٣

٧٦٣٦.٥٤٨٣٦٢٥١.٥١٨.٥٣٦١٦هاجر دمحم عبدالعال دسوقى٢٠١٢٦ ٥٥

٧٨.٥٣٩٤٩٣٧٢٦١.٥١٩٣٥.٥١٦هاجر ناصر انور دمحم٢٠١٢٧ ٥٨

٧٧٣٨٤٨.٥٣٦٢٥٦.٥١٩.٥٣٨١٦هبه هللا عيد عبدالعال جحا٢٠١٢٨ ٥٧

٧٥.٥٣٧٥٠٣٤٢٥٣١٨.٥٣٥.٥١٦هبه هللا دمحم حلمى حسن٢٠١٢٩ ٥٦.٥

٦٧.٥٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٨.٥٣٦.٥١٦هبه هللا محمود محروس حسانين٢٠١٣٠ ٤٧.٥

٧٧.٥٤٠٥٩٣٩.٥٢٧٥.٥١٩٣٧١٧هبه بدوى السيد احمد٢٠١٣١ ٥٩.٥

٦٠٢٤٣٨.٥٢٢١٨٢.٥١٧٣٢١٥هبه سالم دمحم سالم٢٠١٣٢ ٣٨

٦٠٣١.٥٣٥٢٢١٩٣.٥١٦٣٧١٦هبه عبدالعال دمحم احمد٢٠١٣٣ ٤٥

٧٥.٥٤٠٥٨٣٨٢٦٧.٥١٦.٥٣٩١٦.٥هبه عميد دمحم بدران٢٠١٣٤ ٥٦

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٨٠٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٦.٥٤٠٥١.٥٣٧٢٥٩.٥١٦.٥٣٩١٦هبه مجدى حسين خلف هللا٢٠١٣٥ ٥٤.٥

٧١٣٤.٥٤٦٣٣٢٣١.٥١٥.٥٣٨١٦هدى السيد محمود مصطفى الزامك٢٠١٣٦ ٤٧

٦١٣٠٤٥٣٠٢١٤١٧.٥٣٧١٧.٥هدى نصرالدين عبدالحكيم دمحم ابراهيم٢٠١٣٧ ٤٨

٧٦٣٩.٥٥٦٣٩٢٦٦.٥١٩٣٩١٦هدير سامى محمود حسانين على٢٠١٣٨ ٥٦

٦٩.٥٣٦٤٥٣٣٢٣٣.٥١٨.٥٣٧١٦.٥هنيه السيد ابو ضيف عبدالوهاب٢٠١٣٩ ٥٠

٦٩.٥٣٦٤٥٣٢٢٣١١٨٣٩١٧.٥هويدا اكرم سيد احمد٢٠١٤٠ ٤٨.٥

٧٨٣٨٥١.٥٣٥٢٥٧.٥١٩٣٩١٧.٥هويدا حسن دمحم جالل٢٠١٤١ ٥٥

٧٩٣٩.٥٥٦.٥٤٠٢٧٥١٩٣٨١٦.٥هيا دمحم فؤاد دمحم٢٠١٤٢ ٦٠

٧٩٤٠٥٩٣٩٢٧٧٢٠٤٠١٦.٥هيالنة شنودة زكرى سعد٢٠١٤٣ ٦٠

٧٠٢٥٤٥٣٤٢٢٤١٥٣٣.٥١٥.٥وجدان عمر عبدالغفار عبدهللا٢٠١٤٤ ٥٠

٦١.٥٣١٣٧٢١.٥١٩٦١٥٣٧١٥.٥وداد عبدالرحمن فتحى عبد الرحمن٢٠١٤٥ ٤٥

٧٩٣٨٥٤٣٧٢٦٥١٦.٥٣٧١٥وعد عادل جبريل السيد٢٠١٤٦ ٥٧

٦٥.٥٣١٤٥٣٠٢١٧.٥١٧٣٥١٦.٥والء عياد سويلم سليمان٢٠١٤٧ ٤٦

٧٣٣٧٤٥٣٣٢٤٢١٧.٥٣٧١٦والء دمحم السيد عبدالرحمن٢٠١٤٨ ٥٤

٦٣.٥٣٢٣٦.٥٢٢.٥٢٠٠١٦٣٧١٦.٥يارا دمحم علي حسين٢٠١٤٩ ٤٥.٥

٧٧.٥٣٩٥٢٣٥٢٦١.٥١٩٣٩١٧ياسمين حسين فتحى عبدالرؤف٢٠١٥٠ ٥٨

٧٥.٥٣١.٥٤٥٣٢.٥٢٣٥.٥١٧٣٩١٦.٥ياسمين دمحم سيد مصطفى٢٠١٥١ ٥١

٧٢.٥٣٨٤٩.٥٣٦.٥٢٤٦.٥١٩٣٩١٦.٥يمنى صابر عبداللطيف حامد٢٠١٥٢ ٥٠
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القنطرة شرق القنطرة شرق االعداديةاالدارة المدرسة
٤٣٢٣.٥٣٦٢١١٦٣١٥.٥٢٦١٦.٥ابراهيم صالح ابراهيم سليمان٢٠١٥٣ ٣٩.٥

٤٠٢٠٣٣٢١١٥٣١١٢٥١١احمد حسن خلف عبدالوهاب٢٠١٥٤ ٣٩

٦١٣٠٤٥٣٠٢١١١٧.٥٣٦١٦.٥احمد رجب على عبدالعال٢٠١٥٥ ٤٥

٧٣٣٣٤٦.٥٣٣٢٣٧.٥١٨٣٨١٦.٥احمد ضياء دمحم احمد٢٠١٥٦ ٥٢

٤٦.٥٢٤٣٦٢١.٥١٦٧١٦.٥٢٨١٥احمد على ابو المجد احمد٢٠١٥٧ ٣٩

٤٦.٥٢٠٣٦.٥٢١١٦١.٥١٧٣٤١٦اسالم دمحم مسلم صالح٢٠١٥٨ ٣٧.٥

٤٥.٥٢١.٥٣٦.٥٢١.٥١٦٢١٦٢٥١٢اسالم موسى خلف خلف هللا٢٠١٥٩ ٣٧

٧١.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٥١٩.٥٣٧١٦السيد دمحم السيد ابراهيم٢٠١٦٠ ٤٥

٦٥٣١٤٥٢٢٢٠٨١٧.٥٣٥١٦امير عطا حسانين عبدالنعيم٢٠١٦١ ٤٥

٤٦.٥٢٣.٥٣٧.٥٢١١٦٥١٥٣١١٥.٥بدر حسام دمحم كمال الدين يوسف٢٠١٦٢ ٣٦.٥

١٠.٥٠٥.٥١١٧١٧٢٠١٠بالل رمضان زكى احمد حسين٢٠١٦٣ ٠

٦٤.٥٢٥.٥٤٥٢١٢٠١١٧.٥٣٨١٥سامر سامح سيد دمحم حافظ٢٠١٦٤ ٤٥

٥٠.٥٢٢.٥٤٥٢٣.٥١٨٧١٧.٥٣٥١٥.٥عايد جمال همام فراج٢٠١٦٥ ٤٥.٥

٤٧.٥٢٢.٥٣٦.٥٢١١٧٢.٥١٣٣٧١٥.٥عبدالرحمن اشرف همام فراج٢٠١٦٦ ٤٥

٧١.٥٣١٤٥٣٠٢٣٠١٨٣٩١٧عبدالرحمن دمحم محمود عبدالرحمن٢٠١٦٧ ٥٢.٥

٤٨.٥٣٠٣٨٢٣١٧٨.٥١٧٣٣١٦عبدالفتاح دمحم عبد الفتاح حسين٢٠١٦٨ ٣٩

٥٠.٥٢٧٣٦٢٢١٧٥.٥١٦.٥٣٢١٥عبدالهادى عبد العظيم دمحم حسن عبد الهادى٢٠١٦٩ ٤٠

٤٣.٥٢٠٣٣٢١١٥٦.٥١٢٢٧١١.٥عز السيد دمحم عبدالمنعم٢٠١٧٠ ٣٩

٤٧٢٠.٥٣٧٢١١٦٣.٥١٦.٥٣٧١٥على سيد ابوالمجد احمد٢٠١٧١ ٣٨

٦٠٢١٣٦.٥٢١١٧٧.٥١٧.٥٣١١٥عمر حسنى حسان خليفه٢٠١٧٢ ٣٩

٧٢٣٣٤٥.٥٣٣٢٣٥.٥١٨.٥٣٨١٥.٥عوض عشرى عوض عشرى٢٠١٧٣ ٥٢

٥١.٥٢٥.٥٤٥٣٠٢٠٠١٨.٥٣٧١٥مجدى عادل دمحم حسن٢٠١٧٤ ٤٨

٦٢.٥٢٥.٥٤٥٣٠.٥٢٠٩١٩٣٧١٥دمحم احمد ابوزيد عبدالسميع٢٠١٧٥ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٧٥٣٣٦٢٥٤١٨.٥٣٨١٥دمحم اشرف دمحم ابراهيم٢٠١٧٦ ٥٣.٥

٤١.٥٢٣.٥٣٤.٥٣٠١٦٥.٥١٧٢٠١١دمحم اكرامى دمحم القطب٢٠١٧٧ ٣٦

٥٣٣٠٣٨٣٤١٩٦١٦.٥٣٥١٥.٥دمحم السيد دمحم ابوالسعود٢٠١٧٨ ٤١

٦٤.٥٣٤.٥٤٥٣٥.٥٢٢٤.٥١٦.٥٣٦١٦.٥دمحم حسن سالم دمحم٢٠١٧٩ ٤٥

٤٧٣٠٣٥٣٠١٧٧١٦.٥٣٣١٦.٥دمحم حماد حسين شاهين٢٠١٨٠ ٣٥

٥٣٣٠٣٧.٥٣١.٥١٩١١٦.٥٣٤١٦.٥دمحم خالد دمحم اسماعيل٢٠١٨١ ٣٩

٧١.٥٣٠٤٨.٥٣٠٢٣٤١٥٣٧١٦دمحم شحاته يحيى دمحم٢٠١٨٢ ٥٤

٤٥٣٠٣٤٣٠١٧١.٥١٦.٥٣٠١٥دمحم عبدالاله مزيد عبدالاله٢٠١٨٣ ٣٢.٥
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٥٣.٥٣٠٣٥.٥٣٤.٥١٩١.٥١٩.٥٣٠١٥دمحم عبدهللا ابراهيم توفيق٢٠١٨٤ ٣٨

٦٤.٥٣١.٥٤٥٣١.٥٢١٧.٥١٨.٥٣٥١٦.٥دمحم محمود خالف دمحم٢٠١٨٥ ٤٥

٥٢.٥٣١٣٨.٥٣٠١٨٣.٥١٨٣٤.٥١٥دمحم منصور دمحم احمد شومان٢٠١٨٦ ٣١.٥

٤٥.٥٣٠٣٨.٥٣١١٧٥.٥١٨.٥٣٢١٢.٥دمحم هانى على بدوى٢٠١٨٧ ٣٠.٥

٦٠.٥٣٣.٥٤٥٣٢٢١٦١٨٣٧١٦.٥دمحم ياسر مصطفى دمحم٢٠١٨٨ ٤٥

٧٣٣٩.٥٥٠.٥٣٩٢٥٩.٥١٩.٥٣٦١٧محمود السيد امين عمار٢٠١٨٩ ٥٧.٥

٤٢٣٠٣٨.٥٣٠١٧٧.٥١٥٣٢١٣محمود جمال ابراهيم السيد٢٠١٩٠ ٣٧

٤٦.٥٣٢.٥٤٦.٥٢٢.٥١٨٦١٧٣٦١٦مصطفى ابراهيم عبدالمعبود دمحم٢٠١٩١ ٣٨

٦١٣١٤٥٣٥٢١٠.٥١٨٣٥١٦مصطفى السيد فتحى عبدالرؤوف٢٠١٩٢ ٣٨.٥

٦٠٣٦.٥٤٥٣٣٢١٩.٥١٥٣٦١٦مصطفى ممدوح محمود عبدالمجيد٢٠١٩٣ ٤٥

٥١٣٤٣٧٢٢١٨٩١٥٣٦١٥هشام ابراهيم حسين شاهين٢٠١٩٤ ٤٥

٥٠.٥٣٤.٥٣٦٢١١٨٣١٥٣٥١٥ياسر رمضان عبدالعزيز محمود٢٠١٩٥ ٤١

٥٠٣٧٣٨٣٠١٩٣١٥٣٧١٦يوسف السيد دمحم دمحم٢٠١٩٦ ٣٨

٦٣٣٨.٥٤٨.٥٣٠٢٢٥١٥٣٩١٧يوسف بدرى نصر شحاتة٢٠١٩٧ ٤٥

٥٣.٥٣٨.٥٣٨.٥٣٠.٥٢٠٠١٥٣٧١٧اسراء دمحم صالح احمد٢٠١٩٨ ٣٩

٦٠٣٨٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٨١٧السيده طارق عبدالفتاح موسى خليل٢٠١٩٩ ٣٥

٦٣.٥٣٩٤٥٣١.٥٢٢٤١٥٣٨١٦.٥امانى سيد احمد سيد٢٠٢٠٠ ٤٥

٦٢.٥٣١.٥٤٥٣٤٢١٨١٧.٥٣٥.٥١٦ايمان شعبان محمود احمد عبدالعال٢٠٢٠١ ٤٥

٦٣٣١.٥٣٧.٥٣٠٢١٠١٦٣٧١٥تبارك حمدى دمحم محمود٢٠٢٠٢ ٤٨

٥٣٣٠٣٣.٥٢٥.٥١٨٢١٥٣٣١٥حوريه محمود عبدهللا احمد٢٠٢٠٣ ٤٠

٦٧.٥٣٢٤٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٨١٥.٥راندا على راشد على٢٠٢٠٤ ٤٧

٧٠٣٣٣٨٣١.٥٢٢٠١٦٣٩١٥.٥رحمه عبدالناصر على دمحم٢٠٢٠٥ ٤٧.٥

٧١٣٥.٥٤٥٣١.٥٢٣١.٥١٧٣٩١٦سعاد مجدي سيد احمد٢٠٢٠٦ ٤٨.٥

٦٦.٥٣٣.٥٤٥٣٢٢٢٢١٦.٥٣٧١٥.٥سعاد مجدى دمحم اسماعيل٢٠٢٠٧ ٤٥

٧٣٣٩٥٠٣٨٢٥٢١٦.٥٣٧١٦سلمى شعبان حسانين عبدالنعيم٢٠٢٠٨ ٥٢

٥١٣١.٥٣٨.٥٢٢١٨٨١٧٣٨١٣شروق سمير عبدالرحيم احمد٢٠٢٠٩ ٤٥

٥٢٣٠٣٨.٥٢٢١٨٧.٥١٥.٥٣٨١٥.٥شهد ناصر عبدالعال حسن٢٠٢١٠ ٤٥

٥٥.٥٣٠.٥٣٧٢٢١٩٠١٦٣٦١٥.٥شوق سمير عبدالرحيم احمد٢٠٢١١ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٦٢١.٥١٨٣١٦.٥٣٧١٥.٥شيماء السيد عوض حسن٢٠٢١٢ ٤٥

٧٣.٥٣٠٤٨٣٠٢٤١.٥١٥٣٦١٥فرحة جمال عطية حسين٢٠٢١٣ ٦٠

٥٠.٥٣٠٣٨.٥٣٠١٩٤١٥٣٨١٥كريمه مجدى دمحم اسماعيل٢٠٢١٤ ٤٥

٧٠٣٣.٥٤٦٣١.٥٢٣١.٥١٦٣٧١٥ملك حاتم السيد ناصر٢٠٢١٥ ٥٠.٥
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٦٨.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٩.٥١٦٣٦١٦.٥منه زكريا سالمه ابراهيم٢٠٢١٦ ٥٢.٥

٤٣.٥٣٠٤٥٣٠١٩٤١٦٣٦١٥.٥منه مجدى فتحى دمحمعبداللطيف٢٠٢١٧ ٤٥.٥

٤٧٣٠.٥٣٨٣٠١٩٠.٥١٦٣٧١٥.٥نهى فراج ماهر محمود٢٠٢١٨ ٤٥

٦٩.٥٣١.٥٤٧٣٠٢٢٥.٥١٧٣٩١٦.٥نورا هانى دمحم القطب٢٠٢١٩ ٤٧.٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٦.٥٣٥١٥.٥نورهان جمال ابراهيم خليل٢٠٢٢٠ ٥١

٥٢.٥٣٠٣٧٢٢١٨٦.٥١٦٣٥١٦نورهان سالمة على ابو حسين٢٠٢٢١ ٤٥

٦٧٣٠٤٥٣٠٢١٧١٦.٥٣٦١٥.٥هايدى اشرف دمحم عبدالعزيز٢٠٢٢٢ ٤٥

٤٧.٥٣٠٤٥٢٣.٥١٩٤١٥٣٧١٦.٥ياسمين سامى دمحم على٢٠٢٢٣ ٤٨

٤٢.٥٢٥٣٩٢٢١٧٣.٥٠٣٣.٥١٣.٥ابراهيم دمحم عبدالعال حسن٢٢٨٣٤ ٤٥

٤٣.٥٢٢٣٧٢١.٥١٧٠.٥٠٢٥.٥١٥احمد سليمان احمد ابوشعيشع٢٢٨٣٥ ٤٦.٥

٤٦٣٠٣٩٢٠.٥١٨٦٠٣١١٥فاضل دمحم فاضل نصر متولى٢٢٨٣٦ ٥٠.٥

٤٧٣٠٣٨٢٠.٥١٨٥.٥٠٣٠.٥١٣كريم دمحم سيد عثمان٢٢٨٣٧ ٥٠

٦٠.٥٣٢٤٥٢٢.٥٢١٠.٥٠٣٨١٧.٥ايمان يوسف ابراهيم البهائى٢٢٨٣٨ ٥٠.٥

٤٨٣٠٤٥٢٢.٥١٨٦.٥٠٣٠١٥شاديه وليد جميل دمحم٢٢٨٣٩ ٤١

٥١٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥٠٣٣.٥١٥.٥شيماء عالء السيد مهدى٢٢٨٤٠ ٤٨.٥

٠٠٣.٥٠٣.٥٠٢٠١٠عرابي السيد دمحم عرابي٢٢٩١١ ٠

٥٣.٥٣٢.٥٣٩.٥٣٠٢٠٩.٥٠٣٢١٥عالء عبدالناصر شرف صادق٢٢٩١٢ ٥٤
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القنطرة شرق الشهيد العطيفى عاالدارة المدرسة
٥٠.٥٣٢.٥٤٥٣١٢٠٤١٧.٥٣٧١٥احمد ابراهيم فرج عيسى٢٠٢٢٤ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٣١.٥١٩٥.٥١٦٣٦١٥احمد رضا محمود عبدالرحيم٢٠٢٢٥ ٣٦

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣٧٢١٨١٨٣٧١٥احمد دمحم عبدالعزيز دمحم فوز٢٠٢٢٦ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٣.٥١٧.٥٣٧١٦.٥احمد دمحم دمحم صبرى٢٠٢٢٧ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٢٢٠٤.٥١٧٣٣١٧احمد ممدوح فاروق يوسف٢٠٢٢٨ ٣٧

٦٤.٥٣١٤٧٣٥٢١٥.٥١٧٣٧١٧.٥السيد خليل سالم خليل٢٠٢٢٩ ٣٨

٥١٣٠٣٦٣٠١٨٥١٦٣٦١٥.٥ايهاب دمحم صالح مصطفى٢٠٢٣٠ ٣٨

٥١٣٠٤٥٣٠.٥٢٠١.٥١٥٣٠.٥١٥.٥بهاء خليل فتحى عبدالستار٢٠٢٣١ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٤١٦.٥٣٣.٥١٦حسن علي دمحم عباس٢٠٢٣٢ ٤٧

٦٩٣٣.٥٤٥٣٦.٥٢٣٢.٥١٨.٥٣٩١٦شوقى دمحم شوقى على عمران٢٠٢٣٣ ٤٨.٥

٦٩.٥٣٩٤٩.٥٣٨٢٤٧١٧٣٨١٦.٥عبدالرحمن احمد صالح الدين احمد٢٠٢٣٤ ٥١

٧٩٤٠٥٩٣٩٢٧٥١٨.٥٣٨١٦.٥عبدالرحمن دمحم دمحم احمد٢٠٢٣٥ ٥٨

٧٩.٥٣٩٥٧٣٨.٥٢٧٣١٧٣٨١٦.٥عبدالرحمن محمود دمحم محمود٢٠٢٣٦ ٥٩

٦٠٢٣٤٥.٥٣٣٢٠٠١٧.٥٣٥١٥عبدهللا السيد احمد يونس٢٠٢٣٧ ٣٨.٥

٥٤٢٦٣٧٣٠١٨٧١٧٣٦١٥عبدهللا ياسر ابوالفتوح دمحم دمحم٢٠٢٣٨ ٤٠

٧٥٣٥.٥٤٥٣٧٢٤٤.٥١٩.٥٣٧١٥علي دمحم علي مبروك٢٠٢٣٩ ٥٢

٧٨.٥٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٤١٩٣٧١٦.٥دمحم عالء حسيني احمد٢٠٢٤٠ ٥٩

٧٥.٥٣٨٤٦.٥٣٩٢٤٤١٨٣٨١٦.٥دمحم عماد كريم محمود٢٠٢٤١ ٤٥

٦٠٣٠٤٥٣٥.٥٢١٥.٥١٨.٥٣٨١٧دمحم هاني ابراهيم الدسوقي٢٠٢٤٢ ٤٥

٧٦.٥٣٧.٥٥٦٣٨٢٥٣١٧٣٨١٧.٥محمود عبدالحميد دمحم اسماعيل منتصر٢٠٢٤٣ ٤٥

٦٦.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢٠١١٦٣٥١٧.٥ميسره عبدالهادي عباس علي مصطفى٢٠٢٤٤ ٣٦

٦٣.٥٣٣٤٦.٥٣٠٢١٨١٦.٥٣٥١٥.٥يحيي عيد مسلم سليمان٢٠٢٤٥ ٤٥

٧٢.٥٣٢٥٦٣٣٢٣٨.٥١٦٣٩١٦اروى حسن عبدالمنعم السيد٢٠٢٤٦ ٤٥

٦٠٣٠.٥٤٥٣٠٢١٠.٥١٧٣٨١٦اسماء دمحم عارف حمدان٢٠٢٤٧ ٤٥

٧٦.٥٣٨٥٤.٥٣٩.٥٢٦٤.٥١٦.٥٣٨١٦االء ابو الفتوح محمود ابوالفتوح٢٠٢٤٨ ٥٦

٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٥١٦.٥٣٧١٦اميره يحي اسماعيل محفوظ٢٠٢٤٩ ٤٥

٦٨٣١.٥٤٥.٥٣٣.٥٢٢٥١٦.٥٣٨١٦بسمة شكري دمحم شكري٢٠٢٥٠ ٤٦.٥

٧٨.٥٣٥.٥٥٥٣٩.٥٢٦٥.٥١٧.٥٣٨١٦بسمة فوزي مهدي محمود٢٠٢٥١ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٦٣٨١٦دنيا ايمن عمر عبده٢٠٢٥٢ ٤٥

٧٤.٥٣٨٥٤٣٤.٥٢٦٠١٧٣٨١٧دينا جمال خليل سالم٢٠٢٥٣ ٥٩

٦٢.٥٣٦٤٥٣٠٢٢١.٥١٦.٥٣٦.٥١٧دينا عاطف دمحم الحداد٢٠٢٥٤ ٤٨
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٦٨٣٣.٥٤٧٣٦.٥٢٣٩.٥١٧.٥٣٨١٧ساره محمود دمحم سليم٢٠٢٥٥ ٥٤.٥

٥٣.٥٣٢٣٦.٥٢١.٥١٨٤.٥١٥.٥٣٧.٥١٧.٥سماح جمال احمد صديق٢٠٢٥٦ ٤١

٤٩.٥٣٥٤٥٢٢.٥١٩٧١٦٣٨١٧.٥شهد صالح دمحم نظيم٢٠٢٥٧ ٤٥

٦٠.٥٣٧.٥٤٥٣٠٢١٩١٥٣٩١٧.٥شيماء سمير رمضان دمحم٢٠٢٥٨ ٤٦

٦٤.٥٣٧٤٥٣٠٢٢١.٥١٧٣٨١٧عائشه خضر موسى السيد٢٠٢٥٩ ٤٥

٧٥٣٩.٥٤٥.٥٣٠٢٤٠.٥١٧٣٨١٧ليلي هاني احمد دمحم٢٠٢٦٠ ٥٠.٥

٧٩.٥٤٠٥٨.٥٣٨.٥٢٧٦١٦٣٩١٧مروة خالد عبدالعال كثير٢٠٢٦١ ٥٩.٥

٧٩.٥٤٠٥٦.٥٣٨.٥٢٧٣١٦.٥٣٧.٥١٧.٥مروة دمحم السيد ابراهيم٢٠٢٦٢ ٥٨.٥

٧١٣٩.٥٤٩.٥٣٤.٥٢٤١.٥١٦.٥٣٨١٧.٥منةهللا ايمن دمحم ابراهيم٢٠٢٦٣ ٤٧

٧٩.٥٣٩٥٩٣٨٢٧٣.٥١٨.٥٣٨١٧.٥منه مصطفي السيد مصطفي٢٠٢٦٤ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٨.٥٣٧.٥٢٦٩.٥١٨.٥٣٨١٧نانسي رضا دمحم محمود المشطاوي٢٠٢٦٥ ٥٧

٦٢.٥٣٩.٥٥٣٣١٢٣١١٨٣٧١٦.٥هاجر دمحم ابراهيم حسين٢٠٢٦٦ ٤٥

٧١٣٦.٥٥٣٣٠٢٤٠.٥١٨٣٨١٥.٥يارا دمحم علي مبروك٢٠٢٦٧ ٥٠
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القنطرة شرق عمر بن عبد العزيز عاالدارة المدرسة
٧٦.٥٣٨.٥٥٨.٥٣٩.٥٢٦٠.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥ابراهيم هاشم عبدالصادق عبدالقادر٢٠٢٦٨ ٤٧.٥

٥٣.٥٢٥٣٦.٥٢٢١٧٥.٥١٥.٥٣٦١٦.٥احمد جمال دمحم السيد٢٠٢٦٩ ٣٨.٥

٦٣.٥٣٦٥٢٣٠٢٢٠١٧.٥٣٩١٦احمد جميل فتحى عبدالشافى٢٠٢٧٠ ٣٨.٥

٧٢٣٦٥٤٣٢.٥٢٤١.٥١٧.٥٣٨١٥.٥احمد حسن دمحم حلمى٢٠٢٧١ ٤٧

٥٣٣١٣٨.٥٢٣.٥١٩١.٥١٦٣٧١٦.٥احمد رضا عابدين صادق٢٠٢٧٢ ٤٥.٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٩.٥٣٠٢٢٧.٥١٦.٥٣٩١٥احمد صالح عبده عبدالعال٢٠٢٧٣ ٤٥

٦٧٣٩.٥٥٤٣٤.٥٢٤٥١٦.٥٣٩١٦.٥احمد على دمحم سيد٢٠٢٧٤ ٥٠

٦٠٣٤.٥٥٠.٥٣٠٢٢٠١٦.٥٣٨١٥احمد ماهر عبدالباسط مصطفى٢٠٢٧٥ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٦٢٢١٩٠.٥١٦٣٨١٥احمد دمحم احمد عبداللطيف٢٠٢٧٦ ٤١

٠٠٠٠٠٠٠٠احمد دمحم عبدالفتاح احمد٢٠٢٧٧ ٠

٧٦٣٩.٥٥٨٣٩.٥٢٧٠١٨٣٨١٦.٥احمد دمحم دمحم سالم٢٠٢٧٨ ٥٧

٥١٢٣٤٥٢١.٥١٨٦.٥١٥.٥٣٦١٣السيد ايمن السيد نصر٢٠٢٧٩ ٤٦

٦٢٣٢٥٢.٥٣٠٢٢٢١٥٣٣١٥تامر محمود عباس على٢٠٢٨٠ ٤٥.٥

٧٧٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٢.٥١٧٣٩.٥١٧جرجس مهاود زكريا مسعد٢٠٢٨١ ٥٧

٥١.٥٣٠٤٧.٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٦٣١١٥جمعه دمحم الشبراوى عبدهللا٢٠٢٨٢ ٤٧

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١١١٥.٥٣٤١٥حسن السيد دمحم ابراهيم٢٠٢٨٣ ٤٥

٦١٢٥٤٨٣٠٢٠٥١٥٣٧١٥حسين السيد حسين عبدهللا٢٠٢٨٤ ٤١

٥١٣٠٤٦٣٤٢٠٢.٥١٥٣٥١٥.٥خالد احمد دمحم ابراهيم٢٠٢٨٥ ٤١.٥

٧٤٣٤.٥٥١.٥٣٧٢٤٣١٥٣٨١٦راشد محمود راشد احمد٢٠٢٨٦ ٤٦

٧٢.٥٣٥.٥٥٦.٥٣٥.٥٢٤٨١٦٣٧١٦زياد اشرف سالم سالمان٢٠٢٨٧ ٤٨

٦٠٢٤٤٥٣٠٢٠١١٦.٥٣٧١٦سعد دمحم عيد علي٢٠٢٨٨ ٤٢

٧٦٣٤٥٨٣٨.٥٢٦٤١٥.٥٣٦.٥١٦سيف عبدالرحمن دمحم عبد العال٢٠٢٨٩ ٥٧.٥

٧٢.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٤١٦٣٧١٦.٥شريف رجب عبدالوهاب فهيم٢٠٢٩٠ ٤٦

٦٠٢٥.٥٤٥٣١.٥٢٠٩١٦.٥٣٨١٥صالح دمحم صالح نصر٢٠٢٩١ ٤٧

٧٠.٥٣٠٤٦٣٦٢٢٩.٥١٦٣٨١٦.٥عاطف مسعد عبدالمعطي عبده٢٠٢٩٢ ٤٧

٧٣.٥٣٢.٥٤٩٣٧.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٠.٥١٥عبدالرحمن اسماعيل عبد الفتاح دمحم٢٠٢٩٣ ٤٦

٧٥٣٤.٥٥٢.٥٣٨٢٤٨١٦.٥٣٧١٦.٥عبدالرحمن صفوت ابو حسيبة عطية٢٠٢٩٤ ٤٨

٧٦.٥٣٧٥٥٣٨٢٥٧.٥١٦٣٩١٦عبدالرحمن عبدهللا احمد عبد الحميد٢٠٢٩٥ ٥١

٧٩.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٥.٥١٥.٥٣٧.٥١٦عبدالرحمن عصام دمحم احمد فرغلى٢٠٢٩٦ ٥٧

٧٧٣٦٥٣.٥٣٨.٥٢٥٠١٦.٥٣٩١٥.٥عبدالرحمن دمحم شعبان عطيه٢٠٢٩٧ ٤٥

٤٨٢٤.٥٣٧٣٠١٧٧.٥١٥٣٨١٥.٥عبدالرحمن ناصر دمحم احمد٢٠٢٩٨ ٣٨
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٧٨.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٦.٥١٧.٥٣٩١٦.٥عبدالعزيز شعبان دمحم عبد النعيم٢٠٢٩٩ ٥٨

٧٧.٥٣٥.٥٥٥٣٩٢٥٦١٧.٥٣٩١٦.٥عبدهللا ايمن دمحم خلف هللا٢٠٣٠٠ ٤٩

٦٢.٥٣٠٤٧٣١٢١٥.٥١٧٣٧١٦.٥عبدهللا سليمان عبدهللا ديب٢٠٣٠١ ٤٥

٧٤٣٨.٥٥٦٤٠٢٥٥.٥١٦٣٩١٧عبدهللا محسن درويش مصطفي٢٠٣٠٢ ٤٧

٧٦.٥٤٠٥٦.٥٣٨٢٦٢.٥١٥.٥٣٧١٧.٥على سامح على عبدالرؤوف٢٠٣٠٣ ٥١.٥

٧٤.٥٣٧٤٧٣٥.٥٢٤١١٥٣٨١٧علي غريب دمحم غريب٢٠٣٠٤ ٤٧

٥١٣٢.٥٤٦٣٢٢٠٨.٥١٣.٥٣٤١٧.٥على دمحم على عامر٢٠٣٠٥ ٤٧

٧٢٣٢.٥٤٥٣٦.٥٢٣٦١٥٣٧١٧عماد السيد محمود عبدالسميع٢٠٣٠٦ ٥٠

٦٤٣٠٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٦١٦عمرو دمحم لطفى دمحم٢٠٣٠٧ ٥٣

٦١.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢١٠١٥٣٦١٦.٥فارس هاني علي سالم٢٠٣٠٨ ٥٠

٥٥٣٠٣٧.٥٣٠١٩٧.٥١٥٣٧١٦.٥مؤمن دمحم حمدى مطر٢٠٣٠٩ ٤٥

٦٩.٥٣١.٥٤٥٣١٢٢٨١٥٣٧١٥.٥ماهر منسي صالح منسى٢٠٣١٠ ٥١

٦٩٣٢.٥٤٥.٥٣٠٢٢٩١٥٣٤.٥١٧.٥مايكل اسامة عوض عبدالملك٢٠٣١١ ٥٢

٦٠.٥٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٤١٥دمحم احمد عبدالعاطى دمحم٢٠٣١٢ ٤٨

٤٨.٥٣٠٤٦.٥٢٣.٥٢٠١.٥١٥٣٦١٥دمحم احمد دمحم ابراهيم٢٠٣١٣ ٥٣

٦٩٣١٤٥٣٠٢٢٤١٥٣٩١٧دمحم احمد دمحم عيد٢٠٣١٤ ٤٩

٧٥٣٤٤٧.٥٣٢.٥٢٣٩١٥٣٤١٥.٥دمحم السيد عبدالرحمن سالمه٢٠٣١٥ ٥٠

٧٧٣٩.٥٥٦.٥٣٩.٥٢٧٢١٥.٥٣٩١٧.٥دمحم السيد علي موسى٢٠٣١٦ ٥٩.٥

٥٣٣١٣٨٣٠٢٠٣١٥٣٩١٥.٥دمحم جمال دمحم عامر٢٠٣١٧ ٥١

٥٤.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٨١٥٣٤١٥.٥دمحم جمال دمحم دمحم العدل٢٠٣١٨ ٤٨.٥

٦٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٣١٥دمحم حسن عبدالشافى ابراهيم٢٠٣١٩ ٥٠

٦٩٣١٤٥٣٢٢٢٨١٥٣٩١٦دمحم حمدى عباس ابراهيم٢٠٣٢٠ ٥١

٦٦٣١.٥٤٥٣٢.٥٢٢٤١٥٣٤١٦دمحم رضا عبدالبديع سيد احمد٢٠٣٢١ ٤٩

٦٠٣٠.٥٤٥٣٢٢٢١١٧.٥٣٨١٥.٥دمحم شكرى عبدالقادر عبدالقادر٢٠٣٢٢ ٥٣.٥

٠١٠١٥١٠٥٣.٥١٨٣٧١٥.٥دمحم صبرى سويلم عوض مسلم٢٠٣٢٣ ١٨.٥

٧٦٣٥٥٧٣٨٢٦٤١٧.٥٣٨١٨دمحم عادل نمر عطوان٢٠٣٢٤ ٥٨

٥٢.٥٣٠٤٥٢٣٢٠٥١٧.٥٣٨١٧دمحم عصام طه طه الريس٢٠٣٢٥ ٥٤.٥

٧٦٣٦٥٦٣٤٢٥٥.٥١٧.٥٣٨٢٠دمحم على ابراهيم الدسوقى دمحم٢٠٣٢٦ ٥٣.٥

٧٩٣٥.٥٥٨٣٧.٥٢٦٩.٥١٧.٥٣٨١٩دمحم فؤاد دمحم عايد٢٠٣٢٧ ٥٩.٥

٧٩٣٨٥٨٣٩.٥٢٧٣١٧٣٩١٨.٥دمحم فتحي السيد دمحم٢٠٣٢٨ ٥٨.٥

٧٧.٥٣٣.٥٥١.٥٣٧.٥٢٥٨.٥١٨٣٨١٨دمحم فريد عثمان الدك٢٠٣٢٩ ٥٨.٥

٧٤٣١٥٤٣٦.٥٢٤٨١٧.٥٣٨١٨دمحم محمود دمحم عطية٢٠٣٣٠ ٥٢.٥
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٦٩.٥٣٠٥١.٥٣٣٢٤٠.٥١٧٣٨١٨.٥دمحم مصطفى عبدالنعيم عبد الرؤف٢٠٣٣١ ٥٦.٥

٧٠.٥٣٢٤٩.٥٣٥٢٤١.٥١٨٣٨١٧دمحم ناصر عبدالعزيز احمد٢٠٣٣٢ ٥٤.٥

٧٧.٥٣٤٥٥٣٨٢٦١.٥١٨٣٨١٩محمود السيد علي موسى٢٠٣٣٣ ٥٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٤.٥١٦.٥٣٩١٨.٥محمود السيد دمحمجمعة دمحم٢٠٣٣٤ ٤٩.٥

٧٧٣٩.٥٥٦٤٠٢٦٩١٧٣٩١٨.٥محمود على حسين عبدالمعطى٢٠٣٣٥ ٥٦.٥

٦٩٣٠٥٢٣٥٢٣٨.٥١٨٣٨١٨.٥محمود دمحم السيد عبدالحميد٢٠٣٣٦ ٥٢.٥

٧٦٣٠٥٢٣٧٢٤٩١٨٣٦.٥٢٠معاويه احمد فؤاد حسن٢٠٣٣٧ ٥٤

٧٤.٥٣٠٤٥.٥٣٧٢٤٥١٦.٥٣٧١٨مكاري مراد ثابت سالمة٢٠٣٣٨ ٥٨

٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢١٢١٦.٥٣٨١٨.٥ممدوح علي دمحم عبدالحميد٢٠٣٣٩ ٥٣.٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٥٢٣.٥٢١٣١٦.٥٣٧١٩.٥نشات دمحم عبدالستار دمحم٢٠٣٤٠ ٥٣.٥

٦٥٢٤.٥٤٥٣٠٢٠٩.٥١٧٣٥١٨.٥نصار حلمى نصار دمحم٢٠٣٤١ ٤٥

٧٧٣٠٥٥.٥٣٤.٥٢٤٩١٦.٥٣٦.٥١٨.٥وحيد حسنى مبروك حسنى٢٠٣٤٢ ٥٢

٦٨٢٥.٥٤٥٣٠٢١٣.٥١٦٣٨١٨.٥يوسف دمحم يوسف اسماعيل٢٠٣٤٣ ٤٥

٦٠٢٢٣٧.٥٢٣١٩٠.٥١٥.٥٣٩١٨.٥اسراء السيد عبدالسالم غانم٢٠٣٤٤ ٤٨

٧٤٣١.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥٣١.٥١٨.٥اسراء سيد طه احمد٢٠٣٤٥ ٤٦

٧٣.٥٣٣.٥٤٨.٥٣٥.٥٢٣٦١٧٣٨١٨.٥اسراء دمحم عبدالهادى ابراهيم٢٠٣٤٦ ٤٥

٧٦٣٥.٥٦٠٣٩٢٧٠١٨٣٩٢٠اسماء عصام حامد عبدالرحمن٢٠٣٤٧ ٥٩.٥

٦٢.٥٢٤.٥٤٥٢٢١٩٩١٥٣٨١٨.٥اسماء عمر حسن سليم٢٠٣٤٨ ٤٥

٦٦.٥٣٠٣٨.٥٣٠٢١٥١٦٣٩١٩اسماء وائل عيد فتحي٢٠٣٤٩ ٥٠

٦٧.٥٢٥.٥٣٧.٥٣٠٢٠٧.٥١٥٣٨١٨.٥اسيا بهاء الدين ابراهيم محمود٢٠٣٥٠ ٤٧

٧٥.٥٣٧٥٥.٥٣٧٢٥١.٥١٧٣٩١٦االء شحاته محمود حسن٢٠٣٥١ ٤٦.٥

٧٩.٥٤٠٦٠٤٠٢٧٩١٧.٥٣٨١٦.٥االء صالح يوسف صالح٢٠٣٥٢ ٥٩.٥

٧٢٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٧١٧الزهراء ابراهيم دمحم سليمان٢٠٣٥٣ ٤٥

٦٤.٥٣٤٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٨١٦امال الشربيني عبدالعال دمحم٢٠٣٥٤ ٤٥

٠٠٠٠٠٠٠٠اميره عماد دمحم ابراهيم٢٠٣٥٥ ٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ايمان خضر سليمان منصور٢٠٣٥٦ ٠

٦٠٣٣.٥٥٠.٥٣١٢٢٠١٧٣٩١٦ايه على على ابو المعاطى٢٠٣٥٧ ٤٥

٧٢٣٣٤٧.٥٣١.٥٢٣٨.٥١٦.٥٣٨١٦.٥ايه وائل حامد السباعى البستاوى٢٠٣٥٨ ٥٤.٥

٧٨٣٥٥٨٣٨٢٦٣.٥١٧٣٧١٦.٥بسملة رشوان السيد رشوان٢٠٣٥٩ ٥٤.٥

٧٣٣١.٥٤٨٣٢٢٣٠.٥١٥٣٨١٦بسمه السيد داغر الراوى٢٠٣٦٠ ٤٦

٧٤٣١.٥٤٦٣٤.٥٢٣٥١٦.٥٣٦.٥١٦.٥حنين سويلم سالم سويلم٢٠٣٦١ ٤٩

٧٥.٥٣٠٤٥.٥٣٤٢٣٠١٦٣٥.٥١٥.٥راضية دمحم عبدهللا دمحم٢٠٣٦٢ ٤٥
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٦٦٢٥.٥٤٦.٥٣٢٢٠٧.٥١٥.٥٣٧١٧رحمه اشرف دمحم دمحم٢٠٣٦٣ ٣٧.٥

٧٦٣١٤٨٣٢٢٣٦.٥١٨٣٧١٦روضة على سعيد الصفطى٢٠٣٦٤ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٤.٥٥٣٣٦.٥٢٥٦١٥.٥٣٧١٦روضة دمحم عبدالمجيد دمحم٢٠٣٦٥ ٥٤.٥

٧٩٣٣.٥٥١٣٩٢٥٤.٥١٦.٥٣٣١٦.٥روال سليمان عبدالسالم سالم٢٠٣٦٦ ٥٢

٧٣٣٠٥٥.٥٣٧.٥٢٤١١٧٣٧١٥.٥ريهام محمود دمحم على٢٠٣٦٧ ٤٥

٧٣٣٠٥٥٣٤٢٣٧١٥.٥٣٩١٦ساره صابر كمال دمحم٢٠٣٦٨ ٤٥

٧٤٣٠٤٦.٥٣٠.٥٢٢٧.٥١٥٣٨١٧.٥ساره صالح عبدالمنعم خليل صالح٢٠٣٦٩ ٤٦.٥

٧٨٤٠٥٥.٥٤٠٢٧١.٥١٧٤٠١٥.٥سجى هانى فؤاد غالب٢٠٣٧٠ ٥٨

٧٩٣٤.٥٥٤٣٨.٥٢٦٥١٦.٥٣٩١٦سندس دمحم ربيع دمحم٢٠٣٧١ ٥٩

٧٢.٥٣٢.٥٤٨.٥٣٥٢٣٤.٥١٧٣٩١٨سهيله دمحم احمد حامد٢٠٣٧٢ ٤٦

٧٤.٥٣٢٤٩٣٣.٥٢٣٤١٥.٥٣٨١٧شروق مسعد حسن دمحم ابوزيد٢٠٣٧٣ ٤٥

٧٩٣٩٥٧.٥٤٠٢٧٣١٥٣٧١٧شهد ابراهيم عبدالنبى فرغلى٢٠٣٧٤ ٥٧.٥

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٦١٨.٥٣٨١٦شهد دمحم ابراهيم دمحم٢٠٣٧٥ ٥٧.٥

٤٩.٥٣٠٣٧.٥٣٠١٩٦١٥٣٥١٥.٥صفاء دمحم عاطف السيد٢٠٣٧٦ ٤٩

٧٣٣٣٤٥٣٠.٥٢٣٣١٧٣٩١٥عال عيسى هالل السيد٢٠٣٧٧ ٥١.٥

٧٣٣٠٤٨٣٦.٥٢٤٠١٥.٥٣٦.٥١٥.٥فاطمه صالح على دمحم٢٠٣٧٨ ٥٢.٥

٧٤٣٠٣٧.٥٣٠.٥٢٢٠١٥.٥٣٨١٥.٥فرحه دمحم الفى عوده٢٠٣٧٩ ٤٨

٧١٣١.٥٤٥٣٠٢٢٦.٥١٥.٥٣٩١٦.٥فوزيه حمدى عبدالفضيل وافى٢٠٣٨٠ ٤٩

٦٣.٥٣٠٣٨.٥٢١.٥٢٠٣١٥٣٧١٥ليلى عمر المتولى على٢٠٣٨١ ٤٩.٥

٦٠٣١٣٦٢٢١٩٧١٨٣٨١٥مروه دمحم عاطف السيد٢٠٣٨٢ ٤٨

٧٦٣٨.٥٥٢٣٨٢٦٢١٧.٥٣٨١٦مريم احمد السيد دمحم٢٠٣٨٣ ٥٧.٥

٧٣.٥٣٨٥٠.٥٣٤٢٥٠.٥١٧.٥٣٧١٦مريم احمد عبدالعاطى دمحم٢٠٣٨٤ ٥٤.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٣٨.٥٢٧٣.٥١٥.٥٣٩١٦.٥مريم دمحم عبدالغني دمحم السيد٢٠٣٨٥ ٥٩.٥

٥١.٥٣٠٣٨٢١١٨٥.٥١٦.٥٣٦١٦.٥منال وليد دمحم ابراهيم٢٠٣٨٦ ٤٥

٧٩.٥٣٩.٥٥٩.٥٤٠٢٧٨.٥١٩٣٨١٦.٥منةهللا ايمن عبدالعزيز سالمان٢٠٣٨٧ ٦٠

٧٩.٥٣٧.٥٦٠٣٩٢٧٢١٨.٥٣٨١٦.٥منةهللا جابر على جمعة٢٠٣٨٨ ٥٦

٧٨٣٩٥٩.٥٤٠٢٧٦.٥١٨٣٨١٥منه يسرى عبدالراضى السيد٢٠٣٨٩ ٦٠

٧٧.٥٣٧٥٤.٥٣٧.٥٢٦٠١٦٣٨١٥.٥مى احمد على موسى٢٠٣٩٠ ٥٣.٥

٧٥٣٦.٥٤٥٣٣.٥٢٣٨١٦٣٧١٥.٥ميرنا رضوان سالمان رضوان٢٠٣٩١ ٤٨

٦٣.٥٣٠.٥٣٧٢٣.٥٢٠٦.٥١٦٣٨١٥ندا سالم سلمان سالمه٢٠٣٩٢ ٥٢

٦٠٣٠٣٤.٥٢١١٩١.٥١٦.٥٣٥١٥نعمة دمحم السيد دمحم٢٠٣٩٣ ٤٦

٥٣٣٠٣٦٢٢.٥١٩١.٥١٦.٥٣٧١٦نهى احمد سليمان رمضان٢٠٣٩٤ ٥٠

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٨١٣ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٧٣٧١٦هاجر احمد محمود دمحم٢٠٣٩٥ ٤٥

٧٣٣٧٥٥٣٨٢٥٧.٥١٧.٥٣٧١٥.٥هبه موهوب تمام مرسى٢٠٣٩٦ ٥٤.٥

٧٩٣٨٥٨.٥٣٩.٥٢٧٣.٥١٩٣٩١٦.٥يمنى حسن خليفه المليجى٢٠٣٩٧ ٥٨.٥
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القنطرة شرق االبطال ع ماالدارة المدرسة
٧٥٣٢٤٥٣٠٢٣٠١٨٣٨١٦.٥ابراهيم احمد دمحم حسانين٢٠٣٩٨ ٤٨

٦٠٣٤٣٧٣٠٢٠٨١٧.٥٣٧١٦.٥ابراهيم طلعت حسين يوسف٢٠٣٩٩ ٤٧

٦٠٣٢.٥٣٨.٥٣١.٥٢٠٧.٥١٨٣٩١٥.٥احمد السيد محمود المتولى عبدالعال٢٠٤٠٠ ٤٥

٧٣٣١٤٥٣٣.٥٢٣١.٥١٧.٥٣٨١٨.٥احمد حسن احمد دمحم٢٠٤٠١ ٤٩

٤٦٢٢٣٥٢٠.٥١٦٨.٥١٦٣٠٢٠احمد حسن سليمان حسن٢٠٤٠٢ ٤٥

٤٣.٥٢١٣٥.٥٢٠.٥١٥٧١٥٣٢.٥١٥.٥احمد حمدى جاد ابراهيم٢٠٤٠٣ ٣٦.٥

٦٣٣٠٣٨٣٠٢٠٩١٧٣٩١٨.٥احمد سامى على ابراهيم٢٠٤٠٤ ٤٨

٤٨.٥٢١٣٥٢٠١٦٩.٥١٥.٥٣٤.٥١٧.٥احمد سمير عبدالعظيم عبدالعظيم٢٠٤٠٥ ٤٥

٦١٢٣٤٥٢٣.٥١٩٩.٥١٦٣٦١٨.٥احمد سمير عبده يوسف٢٠٤٠٦ ٤٧

٦٥٣٣٤٥٣٠.٥٢٢٠.٥١٨٣٨١٨.٥احمد سيد توفيق دمحم٢٠٤٠٧ ٤٧

٧١.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢٢٦١٧.٥٣٨١٨.٥احمد شعراوى جمعه سعيد٢٠٤٠٨ ٤٩

٧٠.٥٣٠٤٥٣٢.٥٢٢٨.٥١٧٣٧١٨.٥احمد عبدالحسيب عبداللطيف احمد٢٠٤٠٩ ٥٠.٥

٤٦٢٣.٥٣٦٢٣١٦٩.٥١٦٣٠.٥١٧احمد عبدالهادي علي علي٢٠٤١٠ ٤١

٦٩.٥٣٠٤٥٣٥.٥٢٣٠١٦.٥٣٥.٥١٨.٥احمد عثمان عبيد دمحم٢٠٤١١ ٥٠

٦٠٣٠٣٤.٥٣٠٢٠٢.٥١٦.٥٣٤١٨.٥احمد على عبدالرحمن عامر٢٠٤١٢ ٤٨

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٦.٥١٧٣٦.٥٢٠احمد دمحم احمد احمد٢٠٤١٣ ٤٧

٧٧.٥٣٤٥٧٣٩٢٦١.٥١٧.٥٣٦.٥٢٠احمد دمحم عبدالمقصود عبدالمجيد٢٠٤١٤ ٥٤

٦٤.٥٢٥٤٥٣٠٢٠٩.٥١٧.٥٣٨١٩.٥احمد محمود صالح عبدالعزيز٢٠٤١٥ ٤٥

٤٢.٥٢٠٣٦.٥٢٠١٦٤١٥٣٠١٨احمد مصطفى عبدهللا دمحم٢٠٤١٦ ٤٥

٧٨٣١.٥٥٦٣٩٢٦٠١٧.٥٣٩٢٠احمد نبيل رزق محمود٢٠٤١٧ ٥٥.٥

٧٥.٥٣٢٤٨.٥٣٩٢٤٩١٧.٥٣٨١٨احمد يسرى صالح على٢٠٤١٨ ٥٤

٤٧٢٣.٥٣٨٢٢١٧٥.٥١٥.٥٣٥١٥.٥اسعد حسن عبداللطيف حسن٢٠٤١٩ ٤٥

٤٥.٥٢٤٣٨٣٠١٨٧١٥.٥٣٦.٥١٧اسالم احمد عبده ابوالمجد٢٠٤٢٠ ٤٩.٥

٤٤.٥٢٣٣٦٢١١٦٣١٥٣٣١٣اشرف حربى ابوالسعود محمود٢٠٤٢١ ٣٨.٥

٦٨.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢٢٥.٥١٥.٥٣٦.٥١٨.٥الخطيب عادل دمحم عبدالمجيد٢٠٤٢٢ ٥١

٥١.٥٢٥٤٥٢٣١٨٩.٥١٥٣٣.٥١٨.٥ايمن عمرو احمد محمود٢٠٤٢٣ ٤٥

٥٠٢٣٤٥٢٢١٨٥١٣٣٠.٥١٨.٥حسام الدين دمحم ا حمد دمحم٢٠٤٢٤ ٤٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٩.٥١٥٣٥.٥١٨.٥حسين على دمحم احمد٢٠٤٢٥ ٤٨.٥

٥٠٣٠٣٧٢١.٥١٧٧.٥١٥٣٤١٥.٥خالد ابراهيم سليمان سالم٢٠٤٢٦ ٣٩

٦٣.٥٣٠٤٥٢٤.٥٢١٠١٥٣٨١٥.٥خالد دمحم السباعى ضمرانى٢٠٤٢٧ ٤٧

٤٧.٥٣٠٣٨٢٣.٥١٨٤١٥٣٤١٣رامى مصطفى مصطفى ابوالحسن٢٠٤٢٨ ٤٥
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٤٨.٥٣٠٣٨.٥٢١١٨٣١٥٣٨١٣رفيع فايز عبدالفتاح عبدالمبدى٢٠٤٢٩ ٤٥

٥٠٣٠٣٨.٥٢١١٨٤.٥١٥.٥٣٨١٣زكريا سمير امام حسن٢٠٤٣٠ ٤٥

٤٤٣٠٤٥.٥٢٢.٥١٨٧١٣.٥٣٢١٣سعد احمد حمدته ابوزيد٢٠٤٣١ ٤٥

٥٣٣٠٤٥٢٢.٥١٩٧.٥١٥.٥٣٥١٧سعد دمحم سعد ابراهيم٢٠٤٣٢ ٤٧

٧٠٣٠.٥٤٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٥.٥١٦شنوده كيرلس تقاوى قلدس٢٠٤٣٣ ٤٩.٥

٧٤٣٥.٥٥٤٣٩.٥٢٥٠.٥١٧٣٨١٧.٥صالح هانى دمحم على٢٠٤٣٤ ٤٧.٥

٤١.٥٣٠٣٧.٥٢١١٦٩.٥١٥٣٦١١عبدالرحمن ناجح دمحم عبدالرحمن٢٠٤٣٥ ٣٩.٥

٧٢.٥٣٦٤٥.٥٣٠٢٣٥١٥٣٨١٥.٥عبدالستار رمضان عبدالستار احمد٢٠٤٣٦ ٥١

٦٠٣٣٤٥٢٥.٥٢٠٨.٥١٥٣٩١٥عبدالعال السيد عبدالعال دمحم٢٠٤٣٧ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٥٢٠١٨٩١٥٣٨١٥.٥عبدالناصر شهاب عبدالناصر يوسف٢٠٤٣٨ ٤١.٥

٤٧٣٠٣٧٢١١٨٠١٥٣٧١٥.٥على دمحم احمد على٢٠٤٣٩ ٤٥

٦٠٣٠٣٨٢١١٩٤١٥٣٤١٣عمر فوده مصطفى ابو الفتوح٢٠٤٤٠ ٤٥

٧٠.٥٣٧٥٠٣٠٢٣٨١٦.٥٣٢.٥١٥عمرو دمحم السيد ابراهيم٢٠٤٤١ ٥٠.٥

٥٠٣٠٤٥٢١.٥١٩٢١٥.٥٣٦١٥عوض احمد عوض مبارك٢٠٤٤٢ ٤٥.٥

٧٤.٥٣٩٥٠.٥٣٦٢٤٧١٦.٥٣٦١٦.٥فارس خالد خضرى اسماعيل٢٠٤٤٣ ٤٧

٦٤.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥.٥٣٨١٥كريم احمد مبارك دمحم٢٠٤٤٤ ٤٩

٥١٣٠٣٨٢٣١٨٧١٥٣٣١٥كريم حسين عبدالعاطى دمحم٢٠٤٤٥ ٤٥

٦٤.٥٣٢.٥٤٥٢٣٢١٠.٥١٥٣٦١٥كريم ضياءالدين مصطفى مهدى٢٠٤٤٦ ٤٥.٥

٤٥٣٠٣٦.٥٢١.٥١٧٨١٥.٥٣٦١٥كريم طلبة رياض سليمان٢٠٤٤٧ ٤٥

٤٧٣٠٣٧٢٠١٧٩١٥.٥٣٨١٥دمحم احمد جادالرب ابراهيم٢٠٤٤٨ ٤٥

٥٠.٥٣٠٣٧٢٠.٥١٨٥.٥١٥.٥٣٨١٥دمحم احمد حسن محمود٢٠٤٤٩ ٤٧.٥

٤٧.٥٣٠٣٨٢٢١٨٥١٥.٥٣٩١٣دمحم احمد حلمى على٢٠٤٥٠ ٤٧.٥

٦٧٣٠٣٧.٥٣٠٢١٣١٥.٥٣٧١٦.٥دمحم امجد السيد دمحم على٢٠٤٥١ ٤٨.٥

٤٦٣٠٣٧.٥٢٢.٥١٨١١٥٣٥١٥دمحم حسن صابر عبادى٢٠٤٥٢ ٤٥

٤٤٢٢٣٤.٥٢٠١٦٥.٥١٥٣١١٣دمحم حسين ابوالمجد مصطفى٢٠٤٥٣ ٤٥

٦٤.٥٣٠٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٦١٦دمحم عبدالرحمن عباس حمزة الدبركي٢٠٤٥٤ ٤٩

٤٩٢١٣٨.٥٢٠.٥١٧٤١٥٣١١٥دمحم عبدالفتاح عبدالعليم على٢٠٤٥٥ ٤٥

٦٧٢٤٣٧.٥٣٠١٩٧.٥١٥٣٦.٥١٥دمحم عصام البكرى ابوضيف٢٠٤٥٦ ٣٩

٤٥.٥٢٠٣٧٢٠.٥١٦١١٥٣٢١٣دمحم عطا نورالدين دمحم٢٠٤٥٧ ٣٨

٤٧٢١.٥٣٧.٥٣٠١٧٣١٥٣١١٣دمحم عوض عبدالسالم عبدالخالق٢٠٤٥٨ ٣٧

٦٠٢٠٣٨٢٠١٧٧١٥٣٤١٣دمحم محمود احمد عبدالسالم٢٠٤٥٩ ٣٩

٦٠٢١٣٨.٥٢٢١٧٩١٥٣٤١٥دمحم محمود عبدالرحمن عمر٢٠٤٦٠ ٣٧.٥
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٥٣٢٠.٥٣٧٢٠.٥١٧١.٥١٥.٥٣٥.٥١٥دمحم محمود عبدالمقصود محمود٢٠٤٦١ ٤٠.٥

٦٠٢٢٣٦.٥٢١١٨١١٥٣٤.٥١٥دمحم مسلم سليمان حسن٢٠٤٦٢ ٤١.٥

٥٢٢٠.٥٣٧.٥٢٢.٥١٧٧.٥١٥٣٩١٥دمحم نصار نصر هليل٢٠٤٦٣ ٤٥

٤٥.٥٢٠٣٤.٥٢٠.٥١٥٧.٥١٥.٥٣١١٥دمحم ياسر الشوادفى احمد٢٠٤٦٤ ٣٧

٤٦.٥٢١.٥٣٨٢١١٦٧.٥١٥٣٧١٥محمود السيد موسى عطيةهللا٢٠٤٦٥ ٤٠.٥

٤٣٢٠.٥٣٦.٥٢٠.٥١٥٩.٥١٥.٥٣٦١٣محمود حسين عبدالمنعم عبدالفتاح٢٠٤٦٦ ٣٩

٧٧.٥٣٦.٥٥٩٤٠٢٧٢٢٠٣٩١٧محمود ياسر عرفات على٢٠٤٦٧ ٥٩

٥٠.٥٢٢٣٨.٥٢١١٧٣١٦٣٢١٥مصطفى شفيق محمود دمحم٢٠٤٦٨ ٤١

٤٧٢١.٥٣٨٢٠.٥١٦٧١١.٥٣١١٥مهنى على احمد دمحم٢٠٤٦٩ ٤٠

٦٠٢٣.٥٤٥٢٢.٥١٩٠.٥١٥٣٨١٦ناصر محمود احمد طة٢٠٤٧٠ ٣٩.٥

٥١.٥٢١.٥٣٨٢١١٧٨١٥٣٨١٥هانى سالم نافل عتيق٢٠٤٧١ ٤٦

٤٤.٥٢١٣٦.٥٢٠.٥١٦٠.٥١٥.٥٣١١٥هيثم مسعود قناوى احمد٢٠٤٧٢ ٣٨

٦٧.٥٣٠٤٥٣١٢١٨.٥١٥٣٧١٦.٥ياسر صالح دمحم على٢٠٤٧٣ ٤٥

٦٣.٥٢٣.٥٣٨.٥٢٣١٩٣.٥١٥.٥٣٣١٧.٥يوسف سليمان سليم دمحم٢٠٤٧٤ ٤٥

٥٠.٥٢١٣٧.٥٢٠.٥١٦٨.٥١٥٣٤١٥يوسف دمحم محمود حبيش٢٠٤٧٥ ٣٩

٧١٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٧.٥٣٨١٦.٥اسراء عربى عيد عربى٢٠٤٧٦ ٤٨

٥٣٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٥١٧.٥٣٥١٦اسماء حماده عبده عبادى٢٠٤٧٨ ٤٦.٥

٦٠٣٣٤٥.٥٣١.٥٢٢٠١٨٣٧١٦امال احمد حلمى عيسى٢٠٤٧٩ ٥٠

٧٦٣٨٥٦٣٣٢٥٤.٥١٨.٥٣٩١٦امل السيد دمحم احمد٢٠٤٨٠ ٥١.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠.٥٢١٩١٨٣٦١٥.٥امل دمحم ابراهيم محمود٢٠٤٨١ ٤٥

٧٦٣١.٥٤٥٢٣.٥٢٢١.٥١٦.٥٣٨١٥.٥اميره فتحى عبدالوهاب احمد٢٠٤٨٢ ٤٥.٥

٧٨.٥٣٠٥٤٣٣.٥٢٤٢.٥١٧.٥٣٨١٦.٥انتصار دمحمجمال انور محمود٢٠٤٨٣ ٤٦.٥

٧٠٣٠٤٥٣٠٢٢٤١٧٣٦١٧ايمان عطا محمود دمحم٢٠٤٨٤ ٤٩

٧٨.٥٣٠.٥٥٢٣٤٢٤٢.٥١٨٣٨١٦.٥ايمان كامل دمحم مصطفى٢٠٤٨٥ ٤٧.٥

٧٨٣٦.٥٥٣.٥٣٦٢٦٠١٦.٥٣٦١٥.٥ايمان دمحم ابراهيم ابراهيم٢٠٤٨٦ ٥٦

٧٨.٥٣٦٥٤.٥٣٧٢٦١١٦.٥٣٩١٦.٥ايناس عبدهللا دمحم على٢٠٤٨٧ ٥٥

٥٣.٥٢٣.٥٣٨.٥٢٢١٨٦.٥١٦.٥٣٨١٥ايه ذكى السيد عامر٢٠٤٨٨ ٤٩

٥٣٢٣٣٧.٥٢١١٧٩.٥١٥.٥٣٩١٥.٥ايه صابر عوده السيد٢٠٤٨٩ ٤٥

٦٠٢٢.٥٣٧٢١١٨٨.٥١٥٣٩١٦ايه عبدالواحد عطيه سيد٢٠٤٩٠ ٤٨

٧٩٣٨.٥٥٨٣٧٢٦٩١٩٣٨١٦جهاد مجدى حسين دمحم٢٠٤٩١ ٥٦.٥

٧٩٣٦٥٣.٥٣٥.٥٢٦٠.٥١٧٣٦١٥.٥خلود عادل سالمه سويلم٢٠٤٩٢ ٥٦.٥

٦٢٣٠٣٨٢١١٩٧.٥١٥.٥٣٦١٥.٥داليا ابراهيم على ابراهيم٢٠٤٩٣ ٤٦.٥
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٧٨.٥٣٥٥٥.٥٣٢٢٥٩١٧.٥٣٩١٥داليا عبدالعظيم عبدالحى عبدالرحمن٢٠٤٩٤ ٥٨

٧٨٣٨.٥٥٦.٥٣٥٢٦٦.٥١٧.٥٣٩١٦رحاب حمدى دمحم ابراهيم احمد النجار٢٠٤٩٥ ٥٨.٥

٦٨٣٠٤٥٢٣.٥٢١٧١٦.٥٣٨١٦.٥رحمة احمد الشنبلى شمندى٢٠٤٩٦ ٥٠.٥

٧٨٣٣٤٥٣٢.٥٢٢٧١٧.٥٣٨١٦.٥رودينه دمحم حسن احمد٢٠٤٩٧ ٣٨.٥

٤٩.٥٣٠٣٧٢١١٨٢.٥١٥.٥٣٥١٥روهندا السيد دمحم عبدالسميع٢٠٤٩٨ ٤٥

٧٨٣٨٥٦٣٩.٥٢٦٧.٥١٧٣٥.٥١٦ريهام حسين احمد حسن٢٠٤٩٩ ٥٦

٥١٢٢.٥٣٧٢١١٧٦.٥١٥.٥٣٦١٥ريهام سالمه على سالمه٢٠٥٠٠ ٤٥

٧٨٣٤٥٠٣٣٢٥٠.٥١٦٣٢١٦زينب عثمان كاظم عبدهللا٢٠٥٠١ ٥٥.٥

٤٤٢٢٤٦٢١.٥١٨٠١٥٣١.٥١٦سلوى على دمحم العادلى٢٠٥٠٢ ٤٦.٥

٦٦٣١٤٩٣٠٢٣٢.٥١٦.٥٣١١٦سماء دمحم فتحى دمحم٢٠٥٠٣ ٥٦.٥

٦٠٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٢.٥١٥٣٤١٥سمر حمدى راضى مصطفى٢٠٥٠٤ ٤٥

٤٤.٥٣٠.٥٣٧.٥٢٠١٨١.٥١٢٣٢.٥١٥سميه دمحم منصور دمحم٢٠٥٠٥ ٤٩

٤٧٣١.٥٤٥٢٢١٩٢١٥٣٠١٥.٥سهيله عبدالمجيد صابر عبدالمجيد٢٠٥٠٦ ٤٦.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٥٣٤١٥شروق دمحم طلبه رياض٢٠٥٠٧ ٤٨.٥

٥٢.٥٣٠.٥٣٨٢٣١٨٩١٣٣٠١٦.٥شهد دمحم غنيم السيد٢٠٥٠٨ ٤٥

٧٧.٥٣٩٥٩.٥٣٩.٥٢٧٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٧شهد دمحم محمود السيد٢٠٥٠٩ ٥٩

٦٤٣١٣٨٣٠٢١١١٥٣٣.٥١٧شيماء عبدالحليم حريجى عطا٢٠٥١٠ ٤٨

٦٥.٥٣٠٥٠٣٠٢٢٦.٥١٥٣٧١٧عفاف السيد عوض دمحم٢٠٥١١ ٥١

٥١٣١.٥٣٥.٥٢١١٨٤.٥١٣٣٣١٥.٥فاطمه ايوب يوسف دمحم٢٠٥١٢ ٤٥.٥

٧٣٣٦٥٩٣٨٢٦٠١٥٣٥.٥١٦.٥فاطمه عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن٢٠٥١٣ ٥٤

٤٤.٥٣٠.٥٤٥٢٠١٨٥١٢.٥٣١.٥١٦فاطمه هشام عبدالمعز عبدالونيس٢٠٥١٤ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٥٢١.٥١٩٥.٥١٥٣١.٥١٥.٥فاطمه ياسر عبدالحميد دمحم٢٠٥١٥ ٤٥.٥

٦٤.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٩١٧كرستينا لمعى بخيت لمعى٢٠٥١٦ ٤٥

٧٢.٥٣١٤٩٣٤.٥٢٣٣.٥١٥٣١.٥١٦كنزى ناصر رمضان زكى٢٠٥١٧ ٤٦.٥

٧١٣١٤٩٣٢.٥٢٣٨.٥١٥.٥٣٦.٥١٥مريهان دمحم عبدالرحمن دمحم٢٠٥١٨ ٥٥

٧٠.٥٣٣٥٢٣٠٢٣٦١٥٣٨١٥.٥منار محسوب عبدالسالم سليم٢٠٥١٩ ٥٠.٥

٦٦٣٠٤٥٣٠٢١٦١٥٣٦.٥١٥.٥منار دمحم محمود احمد٢٠٥٢٠ ٤٥

٦٠.٥٣٠٤٥.٥٣٠٢١٣١٥٣٥١٥منار هيكل عبدالحليم عبداللطيف٢٠٥٢١ ٤٧

٥٤.٥٣٠.٥٤٥٢١١٩٨١٥٣٣.٥١٥.٥منه سيد دمحم دمحم٢٠٥٢٢ ٤٧

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٨١٥.٥٣٣١٦منه محمود عبدالواحد ابراهيم٢٠٥٢٣ ٥١

٧٨.٥٣٢.٥٥٦.٥٣٦.٥٢٥٥١٥٣٨١٦منى عطاهللا سالم نويجع٢٠٥٢٤ ٥١

٧٤.٥٣٠٥٢.٥٣٥٢٤٢١٥٣٧١٦.٥نبره راضى فتحى عبدالعزيز٢٠٥٢٥ ٥٠
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٦٠.٥٣٥٤٥٣٠٢٢٠.٥١٥.٥٣٤١٧.٥ندى حسن دمحم محمود٢٠٥٢٦ ٥٠

٦٥٣١٤٥.٥٣١٢٢٣.٥١٥٣٣١٥.٥ندى دمحم العربى حسن٢٠٥٢٧ ٥١

٧١٣٤٥٠٣٣.٥٢٣٥١٥٣٦١٦نورا سعيد عبدالباقى خليل٢٠٥٢٨ ٤٦.٥

٠١٠١٥١٠٥٠١٢٣٠١٥.٥نورهان احمد فتحى مرسى٢٠٥٢٩ ١٥

٦٠٣٠٣٨٣٠٢٠٥١٢٣٤١٥.٥هاجر حسنى محمود دمحم٢٠٥٣٠ ٤٧

٤٦.٥٣٠٤٥٢٣١٩١.٥١٢.٥٣٤.٥١٦هاله عبدالستار سليمان مبارك٢٠٥٣١ ٤٧

٥٠٣٠٣٨.٥٢١١٧٧.٥١٥٣٣١٥.٥هايدى دمحم السيد احمد اسماعيل٢٠٥٣٢ ٣٨

٦٢٣٤.٥٤٥.٥٣١.٥٢١٠١١.٥٣٠١٥.٥هبه عماد عبدالمعز عبدالونيس٢٠٥٣٣ ٣٦.٥

٧١٣٤.٥٥١.٥٣٥.٥٢٤٦١٥٣٦١٥.٥هدى صبحي اسماعيل حسين٢٠٥٣٤ ٥٣.٥

٤٤.٥٣٠٣٧.٥٢٢١٧٩١٣.٥٣٠.٥١٥.٥هدى دمحم دمحم عبدالمجيد٢٠٥٣٥ ٤٥

٦٠.٥٣٣٤٥٣٠٢١٦١٥٣٢.٥١٦.٥هدير شوقى عبدهللا دمحم٢٠٥٣٦ ٤٧.٥

٦٢.٥٣١٤٥٣٠٢١٨١٦٣٢١٧هند السيد نجيب محمود٢٠٥٣٧ ٤٩.٥

٦١٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٥١٦.٥وفاء عبدالعزيز ابراهيم محمود٢٠٥٣٨ ٥١

٧٣.٥٣٨.٥٥٠.٥٣٣٢٤٧١٥٣٢.٥١٨وفاء عبدهللا سالمه سالم٢٠٥٣٩ ٥١.٥

٥٥٣١٤٥٣٠٢٠٦.٥١٥٣٢.٥١٦.٥والء تامر سامى دمحم٢٠٥٤٠ ٤٥.٥

٧٤٣٨٥٤٣٨٢٥٨١٥٣٥١٦والء ممدوح جمعة شبل٢٠٥٤١ ٥٤

٤٨٣٠.٥٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٢.٥١٦.٥ياسمين حسين احمد داخلى٢٠٥٤٢ ٤٥

٧٤.٥٣٧٥٣.٥٣٥٢٥٤.٥١٥٤٠١٧ياسمين عماد علي زيدان٢٠٥٤٣ ٥٤.٥

٦٣.٥٣٦٤٥٣٠٢٢٥.٥١٥٣٥.٥١٥.٥ياسمين دمحم السيد صديق٢٠٥٤٤ ٥١

٤٥.٥٣٠٤٥٣٢.٥١٩٨٠٣٠.٥١٣.٥احمد حشمت دمحم صادق٢٢٩١٩ ٤٥

٤١٣٠٤٦٣٥٢٠٣٠٣٣.٥١٥.٥احمد سعيد ابراهيم عبده٢٢٩٢٠ ٥١

٧٢.٥٣٠٤٨٣٧٢٣٥.٥٠٣٥.٥١٥.٥احمد شوقى دمحم عبدالسالم٢٢٩٢١ ٤٨

٥٢٣٠٤٧.٥٣٣٢٠٧.٥٠٢٥١٥احمد مصطفى عبدهللا احمد٢٢٩٢٢ ٤٥

٥٣.٥٣٠٤٧٣٦٢١١.٥٠٣٠١٦اسالم فوزى احمد السيد٢٢٩٢٣ ٤٥

٥٢.٥٣٠٤٧٣٧.٥٢١٢٠٣٣١٥السعيد عبدالتواب السعيد حسن٢٢٩٢٤ ٤٥

٦٠٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢١٨٠٣٣.٥١٦.٥امين حفنى احمد حفنى٢٢٩٢٥ ٤٦

٦٠.٥٣٠٤٨.٥٣٦.٥٢٢١.٥٠٣١.٥١٦.٥خالد احمد ابراهيم دمحم عوض٢٢٩٢٦ ٤٦

٦٠٣٠٤٧.٥٣٤.٥٢٢٨٠٣٦١٥.٥كريم سمير عباس على٢٢٩٢٧ ٥٦

٦٠٣١٤٧٣٢.٥٢١٥.٥٠٣١١٥دمحم احمد السيد حامد٢٢٩٢٨ ٤٥

٧٠.٥٣١٤٩٣٧٢٣٧.٥٠٣٥١٥دمحم محمود صادق محمود٢٢٩٢٩ ٥٠

٦٤.٥٣٠٤٥.٥٣٤.٥٢٢١.٥٠٣٥١٥دمحم مهدى نعيم خليفة٢٢٩٣٠ ٤٧

٦٠٣٠٤٩٣٤.٥٢٢٠.٥٠٣٢١٦.٥محمود الفى نادى عبدالجيد٢٢٩٣١ ٤٧
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٤٦.٥٣٠٤٦.٥٣٥.٥٢٠٣.٥٠٣٠.٥١٥محمود حفنى احمد حفنى٢٢٩٣٢ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥.٥٣٦.٥٢٢٢.٥٠٣٦١٥.٥مصطفى دمحم احمد دمحم عبدالحليم٢٢٩٣٣ ٤٨

٧٢٣٠.٥٤٧.٥٣٨٢٣٥٠٣٦١٦.٥عواد عيسى دمحم النجار٢٢٩٣٤ ٤٧

٥٣.٥٣٠٤٥٣٧.٥٢١١٠٣٢١٦وليد عمادالدين صالح رفاعى٢٢٩٣٥ ٤٥

٧٣٣٠٤٩.٥٣٩٢٤٣.٥٠٣٧١٦فاطمه دمحم السيد دمحم احمد٢٢٩٣٦ ٥٢

٥٣.٥٣٠٤٨.٥٣٧٢١٨٠٣٢١٦زياد زين العابدين احمد عبدالعال٢٢٩٤٨ ٤٩

٦٠.٥٣٠٤٩٣٥٢١٩.٥٠٣٢.٥١٥.٥فهد زين العابدين احمد عبدالعال٢٢٩٤٩ ٤٥

٧٠.٥٣٢.٥٤٧٣٦.٥٢٣٧٠٣٥.٥١٨هدير رفاعي دمحم عفان٢٢٩٥٠ ٥٠.٥

٥٠.٥٣٣٣٧.٥٣٠١٩٠٠٣٧.٥١٥علي الشحات خليفة خطاب٢٢٩٨٠ ٣٩

٤٨٣٠٤٦.٥٣٤.٥١٩٩١٠٣٢.٥١٢.٥ثابيت جمال احمد٢٢٩٨٦ ٤٠
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القنطرة شرق العاشر من رمضان عاالدارة المدرسة
٤٤٣٠.٥٣٧٣٠١٨٦.٥١٣.٥٣٠.٥١٥.٥احمد علي غنمي سالم٢٠٥٤٥ ٤٥

٦٨.٥٣٨٤٥٣٦٢٤٠١٥٣٦١٥احمد لطفي علي زيدان٢٠٥٤٦ ٥٢.٥

٦٤٣٨٤٥٣٣٢٣٢١٥٣٧١٥احمد دمحم كامل دمحم٢٠٥٤٧ ٥٢

٦١٣٠٣٨٢٣.٥٢٠٤.٥١٥٣٠١٥احمد مصطفى فؤاد عبدالمالك٢٠٥٤٨ ٥٢

٥٢.٥٣٠٣٦٣٠.٥٢٠٢١٥٣١.٥١٥.٥امين احمد حسن دمحم سالم٢٠٥٤٩ ٥٣

٤٦٣٢.٥٤٥٣٠٢٠٤.٥١٦٣٣.٥١٥.٥حسين دمحم هدهد عبدالسيد٢٠٥٥٠ ٥١

٦٠٣٥.٥٤٥٣١.٥٢٢١١٥٣٤.٥١٥حسين مصباح حسين احمد٢٠٥٥١ ٤٩

٦٠٣١.٥٤٥.٥٣١٢١٨١٥٣٤.٥١٥زهير عبدهللا محمود حامد٢٠٥٥٢ ٥٠

٥٢٣٠.٥٤٥.٥٣٠.٥٢٠٨.٥١٥٣٦.٥١٥سعيد جادهللا عزاره ذيبان٢٠٥٥٣ ٥٠

٥١.٥٣٠٤٥٣١٢٠٧.٥١٥٣٣.٥١٥.٥سليمان فرج جودة شحاتة٢٠٥٥٤ ٥٠

٧٣٣٦.٥٤٥٣٧.٥٢٤٢١٥٣٦١٧عبدالرحمن ياسر احمد دمحم٢٠٥٥٥ ٥٠

٥١٣٠٣٥.٥٣٠١٩٦.٥١٥٣١١٥عبدالرحمن يونس فايز فتيان٢٠٥٥٦ ٥٠

٤٣.٥٣٠٣٢٢٢.٥١٧٣.٥١٥٣٢١٥عبدالسالم علي عبدالسالم محمود٢٠٥٥٧ ٤٥.٥

٥٥٣٠.٥٣٦.٥٣٠١٩٧١٥٣١١٥عبدهللا عبدالمنعم شحات دمحم٢٠٥٥٨ ٤٥

٤٦.٥٣٠٣٤٢٠.٥١٧٦١٥٣١١٥.٥علي بهيج ابوالعال عثمان٢٠٥٥٩ ٤٥

٦٢٣٠٤٥٢٣٢٠٥١٥٣٦١٥.٥عماد عياد مرشد عياد٢٠٥٦٠ ٤٥

٥٥٣٣.٥٣٦٣٠.٥٢٠٣١٥٣٣.٥١٥عمر حسين عيد سلمي٢٠٥٦١ ٤٨

٦٢.٥٣٢.٥٤٥٣٣.٥٢٢٣.٥١٥٣٤١٥غريب محمود احمد جاد احمد٢٠٥٦٢ ٥٠

٥٠٣٠٣٧٣٠١٩٢١٢.٥٣٣١٦محسن شعبان صابر سيد٢٠٥٦٣ ٤٥

٦٤.٥٣٠.٥٣٤.٥٣٠٢٠٨.٥١٥٣٣.٥١٥.٥دمحم الحمادي علي سليمان٢٠٥٦٤ ٤٩

٥٥٣٠٣٦.٥٣٠٢٠٠١٥٣٥١٥دمحم حسن منصور منصور٢٠٥٦٥ ٤٨.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٠١٥٣٢.٥١٦دمحم علي شحاته ابراهيم٢٠٥٦٦ ٤٥

٤٩.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٤.٥١٢٣٠١٦محمود سند دسوقي دمحم٢٠٥٦٧ ٥٠

٤٧.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢٠٠١٥٣٠١٦محمود عصام الدين عواد مهدى٢٠٥٦٨ ٤٧

٤٢٢٠.٥٣٦.٥٢٠.٥١٥٣.٥١٢.٥٣٢١٥مصطفى حسين حسن حسين٢٠٥٦٩ ٣٤

٧٠٣٤٤٥٣٣.٥٢٣٣١٥٣٥.٥١٦وليد صالح عبدهللا عوض٢٠٥٧٠ ٥٠.٥

٥١.٥٣٣٤٥.٥٣٠٢١٠١١٣٠١٥يوسف دمحم عبدالعزيز دمحم٢٠٥٧١ ٥٠

٤٨٣٠.٥٤٥٢٠١٨٨.٥١٥٣٠١٦امانى ناصر محمود دمحم٢٠٥٧٢ ٤٥

٤٣٣١٣٥٢٠.٥١٦٤١١٣٠١٦بسنت دمحم طه مفيد٢٠٥٧٣ ٣٤.٥

٦٣٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٢١٥.٥حنين اسماعيل عبدالجواد سليمان٢٠٥٧٤ ٥٠

٦٣٣٠٤٥٣٠٢١٣١٥٣١.٥١٦رويات احمد هدهد عبدالسيد٢٠٥٧٥ ٤٥
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٧٦٤٠٤٩٣٨.٥٢٦٢.٥١٥.٥٣٨.٥١٦شيماء عادل على زيدان٢٠٥٧٦ ٥٩

٤٦٣١.٥٤٥٢٢.٥١٩١.٥١١.٥٣٠١٦فاطمه دمحم توفيق احمد٢٠٥٧٧ ٤٦.٥

٥٤.٥٣٤٤٥٣٠٢١٨.٥١٥٣٤١٦فرح صباح دمحم محمود٢٠٥٧٨ ٥٥

٦٠٣٠.٥٤٥٢٣٢٠٦.٥١٥٣١.٥١٥.٥منار جبريل هدهد عبدالسيد٢٠٥٧٩ ٤٨

٥٣.٥٣١٤٥٢٢١٩٨.٥١٥٣٠.٥١٥.٥منه دمحم حسن سالمه٢٠٥٨٠ ٤٧

٦٢.٥٣٧٤٥٣٠٢٢٧.٥١٥٣٥١٥.٥ندا على سعد دمحم سالم٢٠٥٨١ ٥٣

٥٣٣٠.٥٤٥٢٢٢٠٣.٥١٥٣٠١٥نورا دمحم حسن احمد٢٠٥٨٢ ٥٣

٦٢.٥٣٦.٥٤٥٣٠٢٢٥١٥٣٣.٥١٥هاجر صالح رجب احمد٢٠٥٨٣ ٥١

٧٦٣٩٥٥٣٩.٥٢٦٨.٥١٥٣٦.٥١٦.٥هاجر معوض توفيق عبدالنبي٢٠٥٨٤ ٥٩

٥٣.٥٣٣.٥٤٥٢٢٢٠١١٢٣٢.٥١٧.٥ورده ابراهيم رجب دمحم٢٠٥٨٥ ٤٧

٤٦.٥٣٢.٥٤٥٢٠.٥١٨٩.٥١٢.٥٣٠.٥١٥والء سامي عبدالحميد عطيه٢٠٥٨٦ ٤٥

٤٠٣٠٣٧٢٢١٧٤١٥٣٢١٧انجي هانى فتحي عبد العاطي٢٣٠٠١ ٤٥
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القنطرة شرق خالد بن الوليد تعليم أساسى اعدادىاالدارة المدرسة
٧١٣٨٥٣.٥٣٦.٥٢٥٥١٥.٥٣٤.٥١٧ابراهيم رمضان ابراهيم بالسى٢٠٥٨٧ ٥٦

٦٠.٥٣٠٤٥٢٢٢٠٨١٥٣١١٦.٥احمد البيومى لبيب محمود٢٠٥٨٨ ٥٠.٥

٧١٣٨.٥٤٧.٥٣٤٢٤٤١٥٣٧١٦.٥احمد السيد السيد علي٢٠٥٨٩ ٥٣

٥٣٣٣٤٥٢٣.٥١٩٩.٥١٥٣٣١٦احمد تايب عبدالحفيظ بشر٢٠٥٩٠ ٤٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٨.٥٣٩٢٧٥.٥١٨.٥٣٧.٥١٧.٥احمد جمال مصطفى ابراهيم٢٠٥٩١ ٦٠

٥٣.٥٣٢٤٥٢١.٥١٩٠١٥٣٦١٥.٥احمد سالمة محمود دمحم٢٠٥٩٢ ٣٨

٤٤.٥٣٤٤٥٢١١٨٩.٥١٥٣٤.٥١٦احمد عبدالحسيب حسن جوده٢٠٥٩٣ ٤٥

٥٢.٥٣٥٤٥٢٢٢٠٣.٥١٥٣٧.٥١٨احمد مسلم سلمى سليمان٢٠٥٩٤ ٤٩

٧٢.٥٣٨٥٢.٥٣٧٢٤٩.٥١٧٣٧١٧.٥اسامة دمحم السيد اسماعيل٢٠٥٩٥ ٤٩.٥

٤٩٣٤٤٥٢١.٥١٩٦١٣.٥٣٥.٥١٦حسن ابراهيم فتحى حسين٢٠٥٩٦ ٤٦.٥

٥٣٣٠.٥٤٦٢١١٩٨.٥١٥٣٢١٥.٥سعد محمود سعد على٢٠٥٩٧ ٤٨

٤٨.٥٣٢٤٦.٥٣٠٢٠٨.٥١٥٣٣١٦.٥سيف عيد ماهر حسن٢٠٥٩٨ ٥١.٥

٥٣.٥٣٥٤٥٣٠٢١٦.٥١٥٣٢.٥١٦عبدالفتاح عبدالقادر الصديق عبده٢٠٥٩٩ ٥٣

٥٣.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢٠٧.٥١٥٣٦١٥.٥عبدهللا المتولى الجرايحى شحاته موسى٢٠٦٠٠ ٤٧.٥

٧٥٤٠٥٣٣٩٢٦٥١٦.٥٣٥١٨.٥مجدي عيد مجدي ابراهيم٢٠٦٠١ ٥٨

٦٠٣١.٥٤٥٣٢٢٢٢١٦٣٤١٥.٥دمحم ابراهيم حمدي عبدالعزيز٢٠٦٠٢ ٥٣.٥

٦٠.٥٣١٤٥٣٠٢١٧.٥١٥٣٣١٥.٥دمحم حسن احمد احمد٢٠٦٠٣ ٥١

٤٨٣٠٤٥٣٠١٩٨.٥١٥٣٠.٥١٥دمحم سالم السيد سالم٢٠٦٠٤ ٤٥.٥

٦٠٣٠٤٦٣٠٢١٢١٥٣٣.٥١٦.٥دمحم سلمى سالمان سلمى٢٠٦٠٥ ٤٦

٧٣.٥٣٦٥١.٥٣٨٢٤٨١٥٣٥.٥١٦دمحم طريفى مسلم سالمة٢٠٦٠٦ ٤٩

٦١.٥٣٣٣٨.٥٣٠٢١٥١٥٣٤١٦.٥دمحم فرحان دمحم عرمان سالم٢٠٦٠٧ ٥٢

٦٧٣٢٤٥٢٣.٥٢١٦.٥١٥٣٧١٦محمود عبدالرؤف حسن محمود٢٠٦٠٨ ٤٩

٧٩٤٠٥٩٤٠٢٧٥٢٠٣٧.٥١٧محمود دمحم عبدالعظيم عطية٢٠٦٠٩ ٥٧

٦٩٣٧٤٥٣٠٢٣٦١٥٣٥.٥١٦.٥يوسف دمحم سليم عويمر٢٠٦١٠ ٥٥

٦٠.٥٣٠٤٧٣٠٢١٥.٥١٧٣٥.٥١٦اسماء نصار عودة سالم٢٠٦١١ ٤٨

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٥١٧٣٨١٦.٥االء السعيد دمحم مجاهد٢٠٦١٢ ٥٩.٥

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٢.٥١٥٣٦١٦امال ربيع جمال احمد٢٠٦١٣ ٤٩

٧٩.٥٣٩٦٠٤٠٢٧٧.٥١٨٣٧١٧امانى ايمن السيد محمود٢٠٦١٤ ٥٩

٧٩٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٧.٥١٧.٥٣٧.٥١٦.٥ايمان صالح صادق محمود٢٠٦١٥ ٥٩

٦٣.٥٣١٤٥٣٣.٥٢٢٥.٥١٥٣٦.٥١٧ايمان دمحم عامر دمحم٢٠٦١٦ ٥٢.٥

٦٦٣٠٣٨.٥٣٠.٥٢١٢.٥١١.٥٣٤.٥١٥.٥ايه دمحم سيد احمد دمحم حسانين٢٠٦١٧ ٤٧.٥
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٦٤٣٠٤٦٣٠٢٢٢١٥٣٥١٦ايه محمود احمد  عبدالسالم٢٠٦١٨ ٥٢

٦٨.٥٣٨٤٩٣٧٢٥٠.٥١٦٣٨١٦جميله عاطف السيد الدسوقي٢٠٦١٩ ٥٨

٧٧٣٩.٥٥٥٣٩.٥٢٦٨١٧.٥٣٧١٦.٥داليا حفظي فتحي عبدالمعز٢٠٦٢٠ ٥٧

٦٠٣٠٤٨٣٠٢١٧.٥١٦٣٦.٥١٦.٥دنيا السعيد دمحم يوسف٢٠٦٢١ ٤٩.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٤٣٦٢٦٤١٨.٥٣٧١٦دينا ابراهيم مصطفى دمحم٢٠٦٢٢ ٥٩

٦٧.٥٣١.٥٤٥٣٥٢٢٨١٨٣٥.٥١٦دينا صبحي دمحم عزب٢٠٦٢٣ ٤٩

٧٠.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٣٥١٦٣٨١٥.٥رحمة دمحم ابراهيم مختار٢٠٦٢٤ ٥٦

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٢٣.٥٢١٧١٥٣٥١٥.٥رضا محمود عبدهللا عبد السميع٢٠٦٢٥ ٥٠.٥

٦٠.٥٣٠.٥٤٥.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٦١٥رويدا ربيع صادق محمود٢٠٦٢٦ ٤٨

٥٣٢١٤٥٢٣.٥١٩٠١٥٣٤١٥زينب فرج جمعه سليمان٢٠٦٢٧ ٤٧.٥

٦٤.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٥١٦٣٥١٦.٥ساره شعبان صابر دمحم٢٠٦٢٨ ٤٥

٦٢.٥٣١٤٥٢٣٢٠٩.٥١٥٣٤١٥شيماء عواد سليمان منصور٢٠٦٢٩ ٤٨

٦٩٣٢.٥٤٥٣٢٢٢٣.٥١٥٣٧١٥شيماء دمحم ابراهيم السيد٢٠٦٣٠ ٤٥

٦٠٣١٣٨.٥٢١.٥١٩٦١٥٣٠١٥منار دمحم عبدالرحمن دمحم٢٠٦٣١ ٤٥

٦٣.٥٣١.٥٤٥٣٠٢١٥١٥٣٨١٥.٥ناديه السيد توفيق مصطفى٢٠٦٣٢ ٤٥

٦١.٥٣١.٥٤٥٢٣.٥٢١٠.٥١٥٣٦.٥١٥.٥نانيس وليد رمضان دمحم٢٠٦٣٣ ٤٩

٦٢.٥٣٠.٥٤٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٤.٥١٥.٥ندى احمد دمحم السيد٢٠٦٣٤ ٤٦.٥

٧٨٣٣٥٣٣٩٢٥٩١٥٣٥.٥١٦ندى السعيد دمحم الغنيمى٢٠٦٣٥ ٥٦

٥٣٣٠٤٥٢٣١٩٧.٥١٣٣٦١٥.٥نرمين سالمه نايف جمعه٢٠٦٣٦ ٤٦.٥

٧٢٣١٥٠٣١٢٣٣.٥١٦٣٧١٥.٥نورا احمد دمحم السعيد٢٠٦٣٧ ٤٩.٥

٦٨٣٣٤٨٣٠٢٣١١٦٣٨.٥١٥.٥نوره شعبان ابوزيد عطية٢٠٦٣٨ ٥٢

٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢٢٠١٥٣٣.٥١٦نورهان اسامة شوقى ابوالعز عبدالهادى٢٠٦٣٩ ٤٦.٥

٦٣٣٠.٥٤٥٢١٢٠٥١٥.٥٣٤١٥يارا دمحم منصور عوض احمد حجازى٢٠٦٤٠ ٤٥.٥

٧٥٣٦٥٠٣٣.٥٢٤٩١٨.٥٣٩١٦ياسمين صالح السيد ابراهيم٢٠٦٤١ ٥٤.٥
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القنطرة شرق الشهيد كريم مصطفى السيد االعداديةاالدارة المدرسة
٤٣.٥٣٠٤٥٢١١٨٥١٥٣٠١٥.٥ابراهيم احمد سلمان سالمه٢٠٦٤٢ ٤٥.٥

٥٤٣١٤٥٣٠٢٠٥١٧.٥٣٤١٥ابراهيم السعيد الشحات الدريني٢٠٦٤٣ ٤٥

٥٣.٥٣١.٥٤٥.٥٢٢.٥١٨٨.٥١٧٣٢١٥.٥احمد دمحم عنتر مهدى٢٠٦٤٤ ٣٥.٥

٤٣.٥٣٠.٥٤٥٢٢١٨٦١٦٣٤١٥احمد منصور عبدالكريم عبدالرازق٢٠٦٤٥ ٤٥

٦٣.٥٣٠٤٥٣٢٢١٨.٥١٧.٥٣٥١٥اشرف احمد عبدالسالم حفنى٢٠٦٤٦ ٤٨

٦٤٣١٤٥٣٠٢١٥١٨٣٥١٥حازم السيد مصطفي موسي٢٠٦٤٧ ٤٥

٦٢.٥٣٠٤٥٢٢.٥٢٠٥١٨٣٢١٦حازم سيد دمحم جاد على٢٠٦٤٨ ٤٥

٧٣٣٣.٥٥٤.٥٤٠٢٤٨١٥.٥٣٤.٥١٦حسين عماد عبدهللا بيومى٢٠٦٤٩ ٤٧

٤١.٥٣٠.٥٤٦٢٠١٧٢١٦٣٠١٥خلف سالمان ابراهيم سليم٢٠٦٥٠ ٣٤

٧٠٣٦٥٢٣٨.٥٢٤٣١٨٣٨.٥١٧.٥عبدالرحمن ابراهيم احمد منصور٢٠٦٥١ ٤٦.٥

٧٢.٥٣٧٥٢.٥٣٨٢٥١١٨.٥٣٨.٥١٧.٥عبدالرحمن دمحم احمد صديق٢٠٦٥٢ ٥١

٥٢٣٣.٥٤٥.٥٢٠.٥١٩٦.٥١٦٣١١٥عبدالرحمن مصطفي سلمي سالمه٢٠٦٥٣ ٤٥

٤٥٣٤.٥٤٦٢٢.٥١٩٤١٦.٥٣٤١٥عبدالعزيز محسن عبد العزيز دمحم٢٠٦٥٤ ٤٦

٦٦٣٤.٥٤٥٣٠٢٢١.٥١٧.٥٣٥.٥١٦.٥عبدالعزيز دمحم خلف احمد٢٠٦٥٥ ٤٦

٦٠٣٣٤٥٣٠٢١٥١٨٣٤١٦.٥عبدالعظيم عبدالجليل شحاتة دمحمعلي٢٠٦٥٦ ٤٧

٥١.٥٣١٤٥٢١١٩٥١٥.٥٣٠١٥.٥عبدهللا عيد منصور حامد٢٠٦٥٧ ٤٦.٥

٤٩.٥٣٠٤٦٢١١٩١.٥١٧٣٣١٦عليان رفاعي عليان رفاعي سليمان٢٠٦٥٨ ٤٥

٦٣٣٣٤٦٣٠٢١٧١٨٣٦١٦.٥عمرو ابراهيم دياب ابراهيم٢٠٦٥٩ ٤٥

٦٤٣٠٤٥٣٠٢١٥١٧.٥٣٢١٦.٥فؤاد وائل فؤاد دمحم٢٠٦٦٠ ٤٦

٥٢٣٠٤٥٣٠١٩٣.٥١٨٣٢١٥كريم عبدالنبي احمد امين٢٠٦٦١ ٣٦.٥

٦٧.٥٣٠٤٦.٥٣٠٢١٩١٩٣٦١٥مصطفي محمود علي اسماعيل٢٠٦٦٢ ٤٥

٥٢٣٠٤٥٣٠١٩٥.٥١٩٣٧١٥.٥نادر سليمان سليم سليمان٢٠٦٦٣ ٣٨.٥

٦٠٣٢٤٥٣٠٢١٢١٩٣٨١٦هاشم دمحم عبدالفتاح دمحم٢٠٦٦٤ ٤٥

٥١.٥٣٠٤٧.٥٢٢١٨٩١٨٣٥١٥.٥وليد دمحم محمود عبدالجيد٢٠٦٦٥ ٣٨

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢٠٤١٩.٥٣٦١٥.٥ياسر عياد ابراهيم سليم٢٠٦٦٦ ٣٨.٥

٥٢٣٠٤٦.٥٣٠١٩٢.٥١٩.٥٣١١٥يوسف دمحم دمحم دمحم٢٠٦٦٧ ٣٤

٦٤٣١٤٥٣٠.٥٢٠٦.٥١٩٣٤١٥.٥يوسف منصور عقل دمحم٢٠٦٦٨ ٣٦

٧٥.٥٣٦.٥٤٩.٥٣٧.٥٢٥٣.٥١٩.٥٣٩١٦.٥اسراء السيد ذكريا عبدالحفيظ٢٠٦٦٩ ٥٤.٥

٦٨.٥٣٢٤٦.٥٢٢.٥٢١٦.٥١٩.٥٣٣.٥١٥.٥اسراء رضا دمحم خليفة٢٠٦٧٠ ٤٧

٦٠٣٠٤٥٣٠٢١٣.٥١٩.٥٣٤.٥١٥.٥االء السيد دمحم حسين٢٠٦٧١ ٤٨.٥

٧١٣١.٥٤٦٣١.٥٢٢٥١٧.٥٣٧.٥١٥.٥بسمة ابراهيم دمحم الدسوقي٢٠٦٧٢ ٤٥
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٦٨.٥٣٠٤٥٣٠٢١٩١٩٣٥.٥١٥.٥داليا سالم احمد ابراهيم٢٠٦٧٣ ٤٥.٥

٦٥٣٢.٥٤٦٣٠.٥٢٢٠.٥١٩٣٤.٥١٥.٥ريم عماد الدين فوزى محمود٢٠٦٧٤ ٤٦.٥

٧٠٣٠.٥٤٦٣١٢٢٢.٥١٩٣٧١٥.٥سهيلة دمحم محمود اسماعيل٢٠٦٧٥ ٤٥

٦٩٣٥٤٨٣٢٢٣٤.٥١٩.٥٣٦١٦شهد السيد كامل ابو العال كامل٢٠٦٧٦ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٩١٩٣٧١٧.٥غاده عوض دمحم الهادى٢٠٦٧٧ ٥١

٦٩٣٤٤٥٣١٢٣٠.٥١٨٣٧١٦مريم جمال حسن سليمان على٢٠٦٧٨ ٥١.٥

٦١.٥٣١.٥٤٦٣٠٢١٩.٥١٨.٥٣٦.٥١٥.٥مريم عبدالرحمن سعودى دمحم٢٠٦٧٩ ٥٠.٥

٧٩.٥٣٨.٥٥٩٣٩.٥٢٧٤.٥١٩٣٨١٦.٥منةهللا عبدالرحمن عبدالستار عبدالعال٢٠٦٨٠ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٧٣٩.٥٢٧٢.٥١٩٣٦.٥١٦.٥منةهللا دمحم ابراهيم محمود٢٠٦٨١ ٥٧.٥

٧٥٣٨.٥٥١٣٦٢٥٥١٨٣٥.٥١٦منةهللا دمحم سليم سليمان٢٠٦٨٢ ٥٤.٥

٤٥٣٠٤٥٢٢.٥١٩١١٨٣٢١٥.٥منه سالم مسلم احمد٢٠٦٨٣ ٤٨.٥

٧٥.٥٣٦٥٦٣٧٢٦٠١٩٣٦.٥١٦نداء سامي دمحم دمحم ابراهيم٢٠٦٨٤ ٥٥.٥

٧٦.٥٣٧٥٣.٥٣٦.٥٢٥٦١٩٣٥١٦نورين مسعد سعيد عبدالحميد٢٠٦٨٥ ٥٢.٥

٦٠٣١٤٥.٥٣٠٢١٢.٥١٨٣٥١٥.٥هناء صابر فاروق حسين٢٠٦٨٦ ٤٦
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القنطرة شرق السادات االعداديةاالدارة المدرسة
٦٦.٥٣٢٣٨٣٠٢١٣١٥٣٧١٦ابراهيم احمد احمد ابراهيم دسوقى٢٠٦٨٧ ٤٦.٥

٤٧.٥٣٠٣٤.٥٢١١٧٨.٥١٥٣٠١٥.٥ابراهيم احمد رجب عبدالرحيم٢٠٦٨٨ ٤٥.٥

٥١.٥٣٠.٥٣٦٢٣١٨٦١٥٣١١٥ابراهيم شعبان فضل حامد٢٠٦٨٩ ٤٥

٦٨.٥٣٠.٥٣٦٣٠٢١٠١٥٣١١٧ابراهيم فؤاد حسن سليم٢٠٦٩٠ ٤٥

٥٠٣٠٣٦.٥٢٢.٥١٨٤١٣٣٠١٧.٥احمد عبدالحميد شحاته مصطفى٢٠٦٩١ ٤٥

٤١.٥٣٠٣٦٢١.٥١٧٥١٣٣٠١٥.٥احمد عبدالكريم فتحى عبد الكريم٢٠٦٩٢ ٤٦

٧٢.٥٣٤.٥٥٢٣٦.٥٢٤٩١٦٣٥١٦.٥احمد دمحم مسعد سلمى٢٠٦٩٣ ٥٣.٥

٥٣٣٠٣٤.٥٣٠١٩٣١٢٣٣.٥١٥.٥احمد محمود صالح دمحم المتولي٢٠٦٩٤ ٤٥.٥

٤٠.٥٣٠٣٧٣٠١٨٢.٥١٣٣٠١٥احمد يونس ابراهيم سلمان٢٠٦٩٥ ٤٥

٦٠٣٢.٥٣٨.٥٢٢١٩٨.٥١٥٣٣١٥اسالم دمحم عبدالواحد غندور٢٠٦٩٦ ٤٥.٥

٦٠٣٠٣٧.٥٢٢.٥١٩٥.٥١٥٣٣١٥اشرف طلب سليم سالم٢٠٦٩٧ ٤٥.٥

٥٢٣٠٣٧.٥٣١١٩٥.٥١٥٣٠١٥.٥حسام دمحم حسن عياد٢٠٦٩٨ ٤٥

٦٠٣٠٣٧.٥٣٠٢٠٣١٥٣٣١٥.٥حسن عيد اسبيتان سعد٢٠٦٩٩ ٤٥.٥

٦٣٣٢.٥٤٥٣٠٢٢٢١٥٣٥.٥١٦خالد ابراهيم الريان الريان٢٠٧٠٠ ٥١.٥

٦٠٣٠٤٥٣٠٢٠١١٥.٥٣٦١٥.٥سامح غريب متولى غريب٢٠٧٠١ ٣٦

٦٣٣٠٣٧.٥٢٢.٥١٩٨١٥٣٢.٥١٦سليمان دمحم عيد سالم٢٠٧٠٢ ٤٥

٦٠٣٠٣٦٢٥١٩٦١٥٣٣.٥١٥عابد عبدالدايم مختار عبدالحميد٢٠٧٠٣ ٤٥

٦٠.٥٣٠٣٧٢٢.٥١٩٥١١.٥٣٢.٥١٥عادل السيد رجب عبدالهادى٢٠٧٠٤ ٤٥

٦٧٣٣.٥٤٩.٥٣١.٥٢٢٧١٦.٥٣٩١٥عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد احمد٢٠٧٠٥ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٤٤٩٣٠٢٣١١٥٣٣.٥١٥.٥عبدالرحمن حسن ابوالمعاطي دمحم٢٠٧٠٦ ٥٠.٥

٦٨.٥٣٤٤٥.٥٣٠٢٢٥١٦.٥٣٤١٥.٥عبدهللا ابراهيم السيد ابراهيم٢٠٧٠٧ ٤٧

٤٦.٥٣٠٤٥.٥٢٠.٥١٨٧.٥١٥.٥٣٣.٥١٥.٥عزت دمحم عبدالكريم عبدالقادر٢٠٧٠٨ ٤٥

٤٢٣٠٤٥.٥٢٢.٥١٧٧.٥١٥٣٠١٥.٥على شعبان عرفات دمحم٢٠٧٠٩ ٣٧.٥

٦٧٣٠٣٨٣٥.٥٢١٥.٥١٢.٥٣١.٥١٥عيد سليمان نصر حسن٢٠٧١٠ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٥٧٣٦.٥٢٤٨.٥١٥٣٤.٥١٥.٥غانم منصور ذكريا احمد٢٠٧١١ ٤٨

٦٠٣٠٤٥٣٠٢٠٣١٥٣٠١٥فارس سعيد عباده سعد٢٠٧١٢ ٣٨

٦٢٣٠٤٥٣٠٢١٢١٥.٥٣٦١٥.٥فارس عبدهللا فرج ابراهيم٢٠٧١٣ ٤٥

٦٩.٥٣٤٤٩.٥٣٤.٥٢٣٣١٥٣٧١٦كريم حميد رفيع عويمر٢٠٧١٤ ٤٥.٥

٦٧.٥٣٠٤٥.٥٢٤.٥٢١٣.٥١٥٣٥١٥دمحم ابراهيم عبدالبارى حسب هللا٢٠٧١٥ ٤٦

٦٠٣١٣٨٢٣١٩٧.٥١٢٣٥١٥دمحم الطبالوي فوزي دمحم٢٠٧١٦ ٤٥.٥

٦٣.٥٣٠.٥٤٨.٥٢٥.٥٢١٣١٥٣٨.٥١٥دمحم جمعه عبدالبديع سيد احمد٢٠٧١٧ ٤٥
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٦٥٣٠.٥٤٦.٥٢٥.٥٢١٢.٥١٥٣٦١٥دمحم خطاب خميس خطاب٢٠٧١٨ ٤٥

٦٣٣٠٤٦.٥٣٠٢١٤.٥١٥٣٦.٥١٥دمحم سالم سليمان دمحم سليم٢٠٧١٩ ٤٥

٦١٣٠.٥٤٥.٥٢٤.٥٢٠٦.٥١٥٣٢١٥.٥دمحم متولى السيد المتولى٢٠٧٢٠ ٤٥

٦٣٣٠.٥٤٦.٥٣٠٢١٥١٥٣٦١٥دمحم مجدى راشد احمد٢٠٧٢١ ٤٥

٦٥٣١٤٧٣٠٢١٨١٥٣٥.٥١٥دمحم دمحم عبداللطيف سليمان٢٠٧٢٢ ٤٥

٦٥٣٠٤٨.٥٣٠.٥٢٢٠١٥٣٤.٥١٥دمحم مرتضى دمحم عبدالعظيم٢٠٧٢٣ ٤٦

٤٣٣١٤٥٢٥١٨٠.٥١٢٣٣١٥دمحم هشام عبدالهادي دمحم دمحم٢٠٧٢٤ ٣٦.٥

٥٤٣٢٤٥٣٠١٩٩١٥.٥٣٤.٥١٥دمحم ياسر دمحم سليمان٢٠٧٢٥ ٣٨

٧٦.٥٣٥.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٩.٥١٥٣٦١٥.٥محمود ابراهيم عبدالفتاح يوسف٢٠٧٢٦ ٥٢.٥

٦٠٣٠٤٥.٥٣٠٢١١.٥١٥٣٤.٥١٥محمود دمحم ابراهيم على٢٠٧٢٧ ٤٦

٥٣.٥٣٠٤٥.٥٣٠.٥٢٠٦١٥٣٧.٥١٥مرزوق سعد على سعد حطب٢٠٧٢٨ ٤٦.٥

٦٠٣٠٣٧.٥٢٣.٥١٩٦.٥١٥٣٢.٥١٥.٥ناجى سعيد سالم حسين٢٠٧٢٩ ٤٥.٥

٧٠٣١٤٥٣٠٢٢١.٥١٥٣٤١٥.٥هادي رضا ابراهيم الدسوقي الغندور٢٠٧٣٠ ٤٥.٥

٦٦.٥٣٧.٥٤٥٣٠٢٢٩١٥٣٥١٥.٥يوسف سليم حمد سليمان٢٠٧٣١ ٥٠

٤٧٣٢٤٥٢٢.٥١٩١.٥١٥٣٠.٥١٥يوسف سويلم دمحم سالم٢٠٧٣٢ ٤٥

٦٠٣٤.٥٤٦٢٣.٥٢٠٩١٢.٥٣٤.٥١٦يوسف عبدالخالق عودة سعيد٢٠٧٣٣ ٤٥

٧٢.٥٣٦.٥٥٠.٥٣٤.٥٢٤٤.٥١٥٣٥١٦اسراء هاني ذكر هللا احمد زعتر٢٠٧٣٤ ٥٠.٥

٧٢٣٩٤٦٣٢.٥٢٣٨١٥.٥٣٧١٥.٥اسماء سامى فرحات مراجى عبدالهادى٢٠٧٣٥ ٤٨.٥

٠٠٠٠٠١٠٢٠١٠االء ابراهيم السيد دمحم٢٠٧٣٦ ٠

٦٣.٥٣٧.٥٤٥٢٣.٥٢١٥١٥٣٦١٧امانى ابراهيم سالم سليم٢٠٧٣٧ ٤٥.٥

٥٢.٥٣٦٤٥.٥٣٠.٥٢١١.٥١٥٣١.٥١٥امل سليمان سالم حسن٢٠٧٣٨ ٤٧

٤٤٣١٤٦٣٠١٩٦١٥٣٣١٦اميره احمد ابراهيم ابراهيم٢٠٧٣٩ ٤٥

٧٧٣٩٥٥.٥٣٥.٥٢٦٤.٥١٥٣٦.٥١٦انغام عبدالسالم دمحم سليمان٢٠٧٤٠ ٥٧.٥

٦٠٣٨.٥٤٦.٥٢٢.٥٢١٧١١.٥٣٧١٥.٥ايه السيد عبدالواحد السيد٢٠٧٤١ ٤٩.٥

٥٤.٥٣١.٥٤٥.٥٣٠٢٠٧.٥١٣٣٢١٥بسمه السيد المرسى دمحمالمرسى٢٠٧٤٢ ٤٦

٥٢.٥٣٧٤٥٣٠٢١٠.٥١٥٣٤.٥١٥.٥بسمه سلمان حسن حماد٢٠٧٤٣ ٤٦

٧٧.٥٣٩.٥٥٧٤٠٢٧٣١٦.٥٣٩١٦تسنيم احمد شحاتة رمضان٢٠٧٤٤ ٥٩

٧٥٣٩.٥٥٧٣٨٢٦٥.٥١٦٣٤.٥١٦تسنيم رضا ابراهيم الدسوقي الغندور٢٠٧٤٥ ٥٦

٧٢.٥٣٨.٥٤٦٣٣.٥٢٤٤.٥١٥٣٥.٥١٥جميله اسامه سعيد أبو اسماعيل٢٠٧٤٦ ٥٤

٦٨.٥٣٧٤٧٣٣٢٣٥.٥١٥٣٣.٥١٥.٥حنان سليمان سعيد جوده٢٠٧٤٧ ٥٠

٧٥.٥٣٩.٥٥٦٣٧.٥٢٦٨.٥١٦.٥٣٧١٦.٥حنين سليمان صالح عبدالمالك٢٠٧٤٨ ٦٠

٦٦.٥٣٩٤٥٣٠٢٣٢.٥١٥٣٥.٥١٦داليا دمحم البيومى دمحم٢٠٧٤٩ ٥٢
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٦٤.٥٣٦.٥٤٥٢٣.٥٢٢٤١٥٣٧١٦داليا دمحم فرج عبدالعال٢٠٧٥٠ ٥٤.٥

٦٢٣٦.٥٤٥٢٣.٥٢١٢.٥١٥٣٥١٥دينا فوزى على عيد٢٠٧٥١ ٤٥.٥

٦٠٣٧.٥٤٥٢٣٢١٤.٥١٥٣٤.٥١٥رانيا السيد دمحم ابراهيم دمحم٢٠٧٥٢ ٤٩

٧٠٣٥.٥٤٥٣٢٢٣٠١٦.٥٣٦.٥١٥.٥رانيا عبدالفتاح دمحم متولى الشيراخيتى٢٠٧٥٣ ٤٧.٥

٧٧.٥٣٩٥٥.٥٣٧.٥٢٦٤.٥١٦٣٧١٥رحمة عماد حمدى العيسوى٢٠٧٥٤ ٥٥

٦٠٣٧٤٥.٥٣٢.٥٢٢٤.٥١٦.٥٣٥١٥رحمه دمحم اسماعيل عبدالحميد٢٠٧٥٥ ٤٩.٥

٤٠٣٠٣٤.٥٢٣.٥١٦٦١٥٣٦١٥.٥رشا عبدهللا دمحم سليمان٢٠٧٥٦ ٣٨

٧٧.٥٣٨.٥٥١.٥٣٨٢٦١.٥١٨.٥٣٦١٦رضوى نشات عبدالرحيم السيد الزغبى٢٠٧٥٧ ٥٦

٧٣٣٨٥١.٥٣٦٢٥٤١٧.٥٣٧١٧رقية كمال عبدالرحمن بدير سليمان٢٠٧٥٨ ٥٥.٥

٧٨٣٩٥٦.٥٣٧.٥٢٦٥١٨٣٧١٦.٥سما دمحم محمود ابراهيم٢٠٧٥٩ ٥٤

٦٦.٥٣٨٤٥٣٥٢٣٨١٨٣٦١٧سهيله رضا حسين دمحم٢٠٧٦٠ ٥٣.٥

٧٦٣٧٥٠٣٧.٥٢٥٣١٧٣٦.٥١٧.٥شروق اشرف عوض حسنى٢٠٧٦١ ٥٢.٥

٧٧.٥٣٧.٥٥٠٣٦٢٥٨.٥١٨٣٨.٥١٧شهنده حسن دمحم ابراهيم٢٠٧٦٢ ٥٧.٥

٦٩.٥٣٧.٥٤٩٣٠٢٣٦١٦.٥٣٧١٨شيماء وائل احمد السيد٢٠٧٦٣ ٥٠

٧٤.٥٣٧٥٤٣٨٢٦١١٦٣٦١٧صباح حمد داوود سالم٢٠٧٦٤ ٥٧.٥

٧٧٤٠٥٨٣٨.٥٢٧٠.٥١٧.٥٣٨.٥١٧.٥صفيه ياسر اسليم سليمان٢٠٧٦٥ ٥٧

٧٩.٥٣٩٥٧٤٠٢٧٣.٥١٦.٥٣٧١٧عبير احميد حمدان شحاده٢٠٧٦٦ ٥٨

٧٠.٥٣٨٤٦٣١.٥٢٣٩.٥١٧٣٥.٥١٦عفاف السيد عبدالمنعم شاور٢٠٧٦٧ ٥٣.٥

٦٩٣٧٤٩٣٦٢٤١١٧.٥٣٦.٥١٧.٥فاطمه رمضان كامل ابو زيد عبدهللا٢٠٧٦٨ ٥٠

٦٩٣٤.٥٤٥٣٠٢٢٣.٥١٥٣٤.٥١٥فاطمه عياد سعد عبيد٢٠٧٦٩ ٤٥

٧٥٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٤٨.٥١٥٣٥.٥١٦.٥فايزة عبدالرؤف عبدالعزيز سالم٢٠٧٧٠ ٥٤.٥

٦٨٣٥٥١.٥٣١٢٣٦.٥١٥٣٦.٥١٦مروة مصطفى جمعه موسى٢٠٧٧١ ٥١

٦١٣٧٤٥٣٢٢٢٣.٥١٥.٥٣٦١٧.٥مروه السيد سليمان سالم٢٠٧٧٢ ٤٨.٥

٦٠٣٧.٥٤٨٣٣٢٣٠.٥١٦.٥٣٥١٧مروه سعيد سليمان جميل٢٠٧٧٣ ٥٢

٦٦.٥٣٣.٥٤٥٣٠٢٢٤.٥١٥.٥٣٣.٥١٧.٥مريم محمود سالم حسين٢٠٧٧٤ ٤٩.٥

٦٢٣١.٥٤٥٣٠٢١٥١٥.٥٣٧١٧.٥منار ممدوح على عبدالقادر٢٠٧٧٥ ٤٦.٥

٧٣٣٧.٥٤٥٣٦.٥٢٤٥.٥١٦٣٤.٥١٨منه خالد امير السمان٢٠٧٧٦ ٥٣.٥

٧٣.٥٣٨٤٩٣٦٢٤٩١٥.٥٣٨١٧.٥منى ابراهيم دمحم دمحم٢٠٧٧٧ ٥٢.٥

٧٢.٥٣٦.٥٤٥٣٤.٥٢٤١.٥١٥٣٨١٦.٥مى سالم مسلم سالم٢٠٧٧٨ ٥٣

٦٠٣٣.٥٤٥.٥٣٠.٥٢١٤.٥١٥٣٢١٧نجاح عبدالمنعم سعد غندور٢٠٧٧٩ ٤٥

٦١٣١.٥٤٥٣٠٢١٢.٥١٥٣٢.٥١٧.٥ندى السيد دمحم عيد٢٠٧٨٠ ٤٥

٦٥٣٨٤٥.٥٣٢.٥٢٢٧١٦٣٥.٥١٧.٥نسمه عيد سليم الحمران٢٠٧٨١ ٤٦

٠٣ يونيو،  ٢٠٢٠ Page ٨٢٩ of ٨٣٢



رسمدينكمبيوترمجموععلومرياضياتدراساتعربياسم الطالبجلوس انجليزي
٧٦٣٩.٥٤٥.٥٣٢٢٤٦.٥١٥٣٩١٨.٥نورا دمحم جابر حسين٢٠٧٨٢ ٥٣.٥

٦٤٣٨٤٥٣٠٢٢٢١٥.٥٣٩١٧نورهان محمود احمد متولى٢٠٧٨٣ ٤٥

٧٢.٥٣٧.٥٤٩.٥٣٥.٥٢٤٥١٦٣٦.٥١٧هدى على محمود احمد٢٠٧٨٤ ٥٠

٦٥.٥٣٥.٥٤٥٣٠٢٢١١٥٣٤١٧.٥وفاء ابراهيم دمحم ابراهيم الخلوى٢٠٧٨٥ ٤٥

٦٥٣٨٤٥٣٠٢٢٣١٥٣٣.٥١٥وفاء رضا عبدالحليم المغازى٢٠٧٨٦ ٤٥

٦٦٣٤٤٥٢٣.٥٢١٣.٥١٥٣٦١٥ياسمين شريف مرسى عبدالرحمن٢٠٧٨٧ ٤٥

٧٥.٥٣٩٥٥.٥٣٨.٥٢٦٧١٦.٥٣٨١٨ياسمين عبدالمجيد عبد العظيم على٢٠٧٨٨ ٥٨.٥

٧٥.٥٣٧.٥٤٥.٥٣٧.٥٢٤٩١٥.٥٣٨١٦.٥ياسمين دمحم سعد تاج الدين٢٠٧٨٩ ٥٣

٤٩٣٣٣٨٣٠١٩٥٠٣٣.٥١٥.٥احمد رضا فتحى عبد العليم٢٢٨٤١ ٤٥

٤٣٢٤.٥٣٦٣٠١٦٧.٥٠٣٤.٥١٢احمد دمحم اسماعيل عبدالحميد٢٢٨٤٢ ٣٤

٥٣٣٠٣٦.٥٣٠١٨٧٠٣٥.٥١٥السيد هشام رزق عبده٢٢٨٤٣ ٣٧.٥

٤٨.٥٣٠٣٩٣٠١٩٢.٥٠٣٢١٦حسنى هالل حسنى على٢٢٨٤٤ ٤٥

٤٦.٥٢٦٣٤.٥٣٠١٧٤.٥٠٣١.٥١٣سعيد السيد فاروق مغاورى٢٢٨٤٥ ٣٧.٥

٥١.٥٣٠٣٧٣٠١٨٣.٥٠٣٦١٥عادل هشام رزق عبده٢٢٨٤٦ ٣٥

٤٧.٥٣٠٣٦٣٠١٧٨٠٣٣١٥.٥كريم اشرف دمحم شحاتة٢٢٨٤٧ ٣٤.٥

٥٢.٥٣٠.٥٣٦.٥٢١١٧٩.٥٠٣٠١٥.٥بسام سالم عودة سالم٢٣٠٠٣ ٣٩
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القنطرة شرق االمل للتعليم االساسى عاالدارة المدرسة
٥٣.٥٣٠٤٥٣٠٢٠٣.٥١٧.٥٣٠١٥.٥احمد سلمان مبارك سالمان٢٠٧٩٠ ٤٥

٦٤.٥٣٣.٥٤٥٣٤٢٢٣.٥١٩٣٣١٦سليمان سالمة سعيد سلمى٢٠٧٩١ ٤٦.٥

٤٥٣٠٤٥٣٠١٩٦.٥١٨٣٢١٦.٥شريف هاني دمحم عبدالعال٢٠٧٩٢ ٤٦.٥

٦٧٣٥٤٦٣١٢٢٥.٥١٩٣٦١٧.٥فارس السيد عيد ابوالعنين٢٠٧٩٣ ٤٦.٥

٦٠٣٣.٥٤٥.٥٣٠٢١٥١٩٣٥١٦ياسر فرج عودة مسلم٢٠٧٩٤ ٤٦

٦٧٣٤.٥٤٥.٥٣٠٢٢٨١٩٣٦١٨ايمان احمد دمحم يسرى٢٠٧٩٥ ٥١

٧٣٣٨٥٢٣٧٢٥٢.٥١٩٣٨١٨.٥علياء احمد احمد عبدالكريم٢٠٧٩٦ ٥٢.٥

٧٣٣٨.٥٤٩.٥٣٦٢٤٢١٩٣٨١٨.٥مي عبدالغني ابراهيم عبدالغني٢٠٧٩٧ ٤٥

٧١.٥٣٥.٥٤٧٣٤.٥٢٤١.٥١٢.٥٢٦.٥١٦عمر اشرف سالم احمد دمحم٢٤٠٠١ ٥٣
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القنطرة شرق أحمد زويل الرسمية لغات اعدادىاالدارة المدرسة
٧٦٣٩٥٨٣٥.٥٢٦٣١٩٣٨.٥١٦احمد سامح سيد عبدهللا حسين ظلط٢٢٠٥٠ ٥٤.٥

٧٦٣٧.٥٥١.٥٣٠٢٥٠.٥١٧.٥٣٦١٧.٥حسن دمحم حسن عثمان٢٢٠٥١ ٥٥.٥

٧١.٥٣٣٤٩.٥٣٠٢٤٠١٩٤٠١٧.٥سامي مالك سعد مسيحة٢٢٠٥٢ ٥٦

٧٢.٥٣٤.٥٥٢.٥٣١.٥٢٤٦.٥١٩٣٣.٥١٥عبدالرحمن حسين منصور حسن٢٢٠٥٣ ٥٥.٥

٧٨.٥٣٩.٥٥٧.٥٤٠٢٧٣.٥٢٠٣٩١٨.٥مجدي مدحت نصر دمحم السيد عيسي٢٢٠٥٤ ٥٨

٦٤.٥٣٢٣٨.٥٢٠.٥٢٠٢.٥١٨٣٣١٧امنيه سيد خلف ابراهيم٢٢٠٥٥ ٤٧

٧٦٣٩٥٧٣٧.٥٢٦٧.٥١٩.٥٣٥١٧تسنيم دمحم فؤاد ابوالنجا٢٢٠٥٦ ٥٨

٧٩.٥٤٠٥٩.٥٤٠٢٧٨٢٠٣٩١٦.٥شفاء دمحم مبارك سليمان٢٢٠٥٧ ٥٩

٧٨٣٩.٥٥١.٥٣٨٢٦٦.٥١٥.٥٣٤.٥١٧شهد عماد دمحم سعيد٢٢٠٥٨ ٥٩.٥

٧٤.٥٣٣٤٨.٥٣٠٢٤٢.٥١٦٣٤١٧مايا دمحم دمحم عبدالرحيم٢٢٠٥٩ ٥٦.٥

٧٧٣٨.٥٥٣.٥٣٢.٥٢٦١١٩.٥٣٦١٧مرام ناصر دمحم ناصر٢٢٠٦٠ ٥٩.٥

٧٢٣٠٤٥٣١٢٢٦١٨.٥٣٢.٥١٥.٥مروة مصطفي فتحي السيد٢٢٠٦١ ٤٨

٧٧٣٧٥٥٣٢٢٦٠١٧٣٥١٦.٥مني جمال السيد ابراهيم٢٢٠٦٢ ٥٩

٧٧.٥٣٩٥٩٣٨.٥٢٧٣١٨٣٨١٦.٥نوران عادل حسين احمد٢٢٠٦٣ ٥٩

٧٦٣٧٥٥٣٥.٥٢٦١.٥١٧.٥٣٤١٦.٥نورهان حسين جميل حسين٢٢٠٦٤ ٥٨

٧٩٣٩.٥٥٦٣٨٢٧١.٥١٧٣٨١٨.٥هنا عادل حسين احمد دمحم٢٢٠٦٥ ٥٩
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